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PRAEFATIO 

Codieum omnium quotquot Themistii de anima libros servaverunt 

vetustissimus idemque praestantissimus est Parisiensis Coislinianus 386 

(P)s. XI; eum dueem seeutus sum praecipuum. scriptus est diligen- P 

tissime; errores aliquot seriba ipse correxit (PP, alios manus recentior P' 

(P?. adiunxi ei eiusdem stirpis librum Laurentianum 81,25 (Q)s. XIII, P?Q 

pretii multo minoris. eius mendorum magnam partem sustulerunt, nova 

non pauea intulerunt correetores libri, qui eomplures fuerunt; distinxit 

quamquam non raro dubitans duos Guilelmus Kroll qui codicem in nostrum 

usum contulit; eorum prior quominus aequalis fere sit primi scribae nihil 

obstare (Q^), alterum saeeuli XV videri (4,5). atque hie eerte adhibuit Q?Q? 

librum elassis alterius. ubi Krollius neutrum ne dubius quidem adgnovit, 

signo Q' correctionem distinxi a prima seriptura, si quidem distinctione Ὁ" 

opus erat. 

Reliquorum codicum pars maxima ad unum redeunt archetypum, 

qui quamquam aliquot locis genuinam servavisse videtur memoriam in 

prioribus illis oblitteratam, at multo pluribus ab ea aberravit; recensitum 

autem fuisse puto a Byzantino quodam non indocto, qui nonnulla feliciter 

eorrexit Aristotelis quoque libris usus. discernuntur quantum video for- 

mae praecipuae tres. proxime absunt a PQ codiees VU. novae recen- 

sionis vestigia certa conspieua sunt in CH. denique pessimae notae 

sunt infimae aetatis codiees multi. selegi ex tota hae classe codicem 

Parisinum 1888 (C) s. XV, cuius leetiones potiores adnotarem, quoniam is C 

praeter ea quae V utilia praebet haud paucis aliis locis vera suppeditat 

quae dubitare possis utrum antiquitus tradita dieas an ex ingenio emen- 

data; eertum est eius exemplar Aristotele rursus adseito satis libidinose 

pertraetatum esse. neque ego tota variae lectionis mole editionis ad- 

notationem onerare volui, quod non improbabit spero qui plenius illud 

quod dedi in Supplemento specimen inspexerit; sed quae cum V aut 

editione Aldina ei sunt communia, recepi omnia. 



VI PRAEFATIO 

Titulos operis totius et singulorum librorum dedi ex PQ. in codiei- 

bus novieiis plerisque, ut C, dispositio operis eo obscurata est quod 

septem quos Themistius esse voluit libris Aristotelis tres substituti sunt; 

velut libro quinto C praemittit haec: Θεμιστίου παράφρασις εἰς τὸ τρίτον 

τῶν περὶ ψυχῆς ᾿ἈΑριστοτέλους, librum sextum et septimum sine inseriptione 

continuat.) 

Editio est prima a Vietore Trineavello Aldi aedibus anno MDXXXIIII 

emissa?^), expressa paucissimis mutatis ex libro affini C nostro, id quod 

vel ex nostra adnotione elucet; ubi enim sigla C et s vides coniuneta, 

Spengeli fons semper fere erat Aldina. 

Spengelius in editione Lipsiensi anni 1866 praeter Aldinam adhibuit 

codieem Monacensem 330 (M), qui descriptus est ex Q eodiee qualem 

nos habemus; praeterea in usum vocavit adnotationes eas quae adiectae 

sunt exemplo editionis Aldinae quod ex libris Petri Vietori in biblio- 

theeam Monaeensem pervenit (A gr. b 1070). earum notarum partem 

longe maiorem ipsius Vietorii manu exaratas esse vidi collatis eius lectioni- 

bus quas exemplo Monaeensi Alexandri Zanettiani (A gr. b 21) adseripsit, 

de quibus rettulit. Ivo Bruns in Alexandri quaestionum praefatione 

p. XXV; altera manus eaque nitidior Vietorianae viees suseipit in foliis 

64»—69^ et 89*—91*; amieus videlicet vel diseipulus laborem magistri 

paulisper sublevavit. contulerunt autem duo viri eodieem Q, unde 

potiora exseriberent spretis eis quae falsa videbantur. conieeturas non 

multas: Vietorius adspersit, signo «p. plerasque distinetas a eodieis leetio- 

nibus. his igitur adiumentis debetur quod Spengeli textus multo purior 

est quam Trineavellianus; quamquam pro ea quam dixi eodicis Q indole 

fieri non poterat quin qui huius apographis fontibus praecipuis uteretur 

saepe in errorem indueeretur. Spengelius ipse pauca mnovavit.  disere- 

pantiam editionis universam in adnotatione ecritiea proposui. 

Restat ut exponam quas rationes secutus sim in Aristotelis verbis 

conferendis. itaque eas mihi leges posui ut adnotarem ubi Themistii 

quae fuisse videtur leetio a libris Aristotelis aut omnibus aut optimis 

(EL) disereparet, deinde ubi aut eum optimis solis aut cum paueissimis 

praeterea faeeret contra plerosque. 

1) Eandem divisionem exhibet Aldi editio, utramque coniunxit Spengelius. — Primo 

libro titulum peculiarem non dat P; λόγος πρῶτος, id quod reliqui quantum scio praebent 

omnes, Q! addidit in margine. 

7) Omnia Themistii opera, hoc est paraphrases et orationes. Alexandri Aphrodisiensis 

libri duo de anima et de fato unus. 



SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS 

CONSPECTUS CODICUM 

PanisINUS graecus 1888, forma maxima membranaceus s. XV. continet 

Themistii paraphrases quae quidem exstant omnes, libros de anima 

fol. 153» —225:, singulis summaria praemittit. totum eontulit Carolus 

Kalbfleiseh. cf. praef. p. V. VL propono specimen diserepantiae omissis 

eis quae in editione adnotavi. 
p. 1,4 μὴ] καὶ || 5 ἐξεργάσασϑαι] ἐπεξεργάσασϑαι || 11 ἀρχομένους || 17 τῷ] τῇ || 

18 ἄμφω om. || p. 2,5 ante τῶν φυτῶν add. τοῖς || post ἀξιόπιστος add. ἐστὶ || 9 ante οὐ 
λίαν add. xoi || 11 «ei (post ἔστι) om. || 14 περὶ om. || τῶν om. || 16 τὰς om. || 22 τῆς 
φύσεως iterata del. || 30 ὑπάρχει || 34 μὲν om. || 41 δένδρον] ζῶον || p. 891 οὕτω om. || 

πολυδύναμιν || 14 ἐφ᾽ ὑφ᾽ || 17 ὑφ᾽] ἐφ᾽ || 27 ὃνητόν om. || 30 mpoceyopévots || 
p. 4,5. 6 ἀλλὰ --- καὶ ἕχαστον] ἀλλ᾽ oi xa9^ ἕχαστον || 1 χαταληφϑείη || I1 ὧν] o || 20 at- 
σϑητιχοῦ καὶ om. || 23 μέν τινα || 26.27 πρῶτον αἰσϑ. τοῦ ὅλου || 32 περὶ (alt.) om. || 
p. 9,4 χαϑ᾽ αὑτὸ || 9. 10 ἀδύνάτον — ἀποδείξεως om. || 18 ὅτι] ὁ || 22 xàv] καὶ || 

PamisreNsSIS Mazanivus 4456 [olim 1228, Omont III 348 m. 1] 
ehartaeeus seriptus a. 1450. fol. 52—112 Themistius. specimen misit 

b. Haussoullier. 
p. 1,9 ἐκϑέσϑαι τῷ om. || 9 ἕκαστα || 11 at om. || 21 ἀρχομένη || p. 2,4 «ois alt.] 

τῆς || 24 ἄλλων γὰρ ἄλλαι || 26 χαὶ (prius) om. || 29 ὅσα] ὅτι || 41 post λέγομεν add. καὶ || 
p. 9,27 τὸν om. || 32 ἐνυπόστατον || 37 post oi add. τῶν εἰδῶν || p. 4,1 φύσεως || 6 &p- 
ψυχαι || 1 χαταληφϑείη || 26. 27 τοῦ ὅλου post αἰσϑανόμεϑα 

ῬΑΒΙΒΙΝῸΒ gr. 1851 forma maxima chartaceus seriptus anno 1402. 

eontinet praeter Themistium (fol. 258—715) Aristotelis libros de anima et 
de lineis insecabilibus. eontuli usque ad p. 4,32. 

p. 1,2 λαβεῖν] εὑρεῖν || ὃ ἐχϑέσϑαι om. || 4 ἐπιστῆσαι] καὶ συστῆσαι || 5 συγγραμμάτων, 
sed eorr. || 21 ἀρχομένης || p. 391 ϑεωρίας marg. (yp.): πραγματείας text. || 19 ἤτοι] ἤ τι, 

sed eorr. || διαιρέσεις || 23. 24 ἄλλων γὰρ ἄλλαι || 29 ὅσα] ὅτι || p. 9,18 δὲ suprascr. G? 
94. 25 τῆς] τοῦ: τῆς supraser. G? || 30 προσεχομένου G: προσχρωμένου G? || 31 ἤδη om. || 

p. 4,9 τοῦ om. || 26. 27 αἰσϑανόμεϑα πρῶτον || 30 προτέρας] πρότερον: corr. G? || 

PanizsiNus gr. 1921 quadratus maior bombycinus s. XIV. fol. 258 — 
218 '"Themistius. contuli ut G. prope abest a C, nee tamen eius est 

exemplar, ef. e. gr. 3,21. 38; 4,26. 
p. 1,3 ἐχϑέσϑαι om. || 4 μὴ] καὶ || 5 καὶ ἐξεργάσασϑαι] ἐπεξεργάσασϑαι || 1 ἃς || 8 ἐξί- 

xotwco || 18 ἄμφω om. || 19. 20 καὶ ταῖς ἄλλαις --- ὅτι add. post in marg. || 21. ἀρχομένης || 

pm 
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G 
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p. 2,5 ante τῶν φυτῶν add. τοῖς || 9 ante οὐ λίαν add. xai || 11 καὶ (post Ext) om. || 

14 περὶ om. || 16 τὰς om. || 18 τούτου : τοῦτο m. post. in marg. || 34 ante ἐξευρεῖν add. 

τὸ || 40. 41 τὸ μὲν γὰρ — φυτόν add. m. post. in marg. || 41 δένδρον] ζῶον || p. 8,4 ἐν- 

τελεχεία || 10 ἀνέκφατος || 21 ἐπεσκεμμένους || 26 ὅτι om. || 30 zposspoupévoo || 37 τῶν 

εἰδῶν xal τῶν γενῶν || p. 4,10 οἰκειότερον || 12 δὴ] δὲ || 15 xaüctopévoo διαφέρειν || 

26 τρόπον τινά om. 

Oxowxiexsis CorrEon Novi 243 [catalogi p. 88], forma maxima char- 
taeceus s. XVI ineuntis. primo loeo Themistii (fol. 1—84), ultimo Sim- 
plieii de anima libros habet (ef. Hayduek p. VI) inspexit Torstrik. 

p. 1,2 τῷ xoi add. in marg. || supra μὴ ser. xoi || 14 τε supraser. || 21 ἀρχομένη || 

26 δὲ] δὴ || p» 2,5 post ἀξιόπιστος add. ἐστι || 7 ἐστὶ post vocac» || 

ManciANus 230 forma maxima ehartaeeus s. XV. exhibet Themistium 

fol. 326—357 a eompluribus deineeps exaratum. eorreetorem s. XVII (?) 

adgnovit Guilelmus Kroll, qui eontulit totum. suffieiunt pauca ad indolem 

eius eognoscendam: est enim ex bono exemplari neglegentissime descriptus. 
p. L3 ἐχϑέσϑαι om. || τῷ] τὸ || 4 ἐπιστῆναι || 6 ἄγασϑαι post πραγματείαν (0) || μᾶλλον] 

μάλιστα || 9 ἕκαστα || ἐπέδωχε || 1l εὐθὺς ἀρχόμενος || 14 τε om. || 18 ἀνάγχη ταῦτα || 20 

διότι || 21 μέχρι] ἄχρι |] 26 ὁρμητήριον post τοῦτο || εἴη τοῦτο ἐφόδιον || p. 9,2 ῥάδιον || 

6 ἂν om. || 8 σχεδὸν om. || 11 φιλοσοφοῦσιν || post τίς add. ὁ || 18 συγχωρήσειε εἶναι || 
21 οἰκείων] ἰδίων || 23 αὖϑις post αὐτὴν || 26 καὶ (prius) om. || 28 àv εἴη ληπτέον |! 
31. 92 ἡδονὴν xai λύπην xal αἴσϑησιν καὶ φαντασίαν || 95 διῃριϑμημένον || 96 ἢ om. || 41 

post φυτόν del. ὁ δὲ ὄρνις xai || 

MowaAcENsIS 2380, membranaceus quadratus s. XV, fol. 165 continens 
Aristotelis libros de anima et Themistium. «cf. praef. p. VI. 

PanaAmINUS VaTriCANUS 231, forma maxima chartaceus s. XIV.  in- 

spexit Torstrik. codex optimae ut videtur notae. 
p. 1,5. ἐχϑέσϑαι om. || p. 2,15 τὸν ὁρισμὸν || 37 ὁρίζομεν || p. 9,4 ἐντελεχείᾳ || 
p. 99,13. 14 ἀπολαῦον τοῦ — τοῦ 

p. 19.090 ἢ ὕλη γίνεται 

ΡΑΒΙΒΙΕΝΒΙΒ ΟΟΙΒΙΙΝΙΑΝ Βα 980. quadratus minor s. XI foliorum 542. 

continet Aristolelis de anima libros et inde a fol. 97 Themistium. contu- 

lerunt in huius editionis usum Hippolytus Dulae partem priorem (usque 
ad p. 36,21), reliqua Albertus Martin. cf. praef. p. V. 

LaunENTIANUS 87,25 quadratus membranaeeus s. XIII. continet post 

Aristolelis de anima libros eorumque summarium fol. 827—283" The- 

mistium. seriptus est a duobus librariis, quorum alter ineipit a nostra 

pagina 51,28. de eorreetoribus v. quae dixi praef. p. V. 

Panmrwus gr. 2508 quadratus maior s. XVI. prima tantum Themistii 

eapita exhibet, explieit in verba χατὰ τόπον p. 16,16. enotavi haee: 
p. 1,5 ἐχϑέσϑαι om. || 9 ὅσων || 14 τε om. || 20. 21 τῶν ὄντων om. || 21 ἀρχομένη || 

TauniNENSIS 128 ex Themistii libris de anima servavit prima eapita 
(usque ad p. 16,21 χινήσεις) fol. 31—45, et ex libro quarto p. 69,8 
ὄσφρησις — p. 80,19 οὐδέν fol. 859—993. ἴῃ exeerptis e Physieis Henricus 
Sehenkl, eui haee quae refero debeo ommia, eonspirare eum seripsit eum 
Vindobonensi 110 (nostro D). 



SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS IX 

LaAunENTIANUS 85,11 quadratus chartaceus fol. 161 s. XV, fol. 17— U 

24 alia manu (s. XVI?) suppleta. nihil continet praeter "Themistium. 
inspexit N. Festa. a codiee V proxime distat. 

p. 1,8 om. ἐχϑέσϑαι || 4 ἐπισυστῆσαι || p. 2,29 ὅσα] ὅτι |] p. 9,2 τῶν om. || 10 οὐ] 
ἐν: eorr. m. rec. || 18 δὲ om. || 24 7v om. || 27 τὸν om. || 33 καὶ om. || p. 4,26 τοῦ 
ὅλου om. || p. 5,46 τριγώνου, corr. m. rec. || 14 καὶ (ante ϑυσίας) om. || 25 ἐπὶ] ἐστι || p. 6,2 
οὐκ om. || 7 post μετὰ add. τοῦ || 16 αὐτὴν xal χωρίζεσθαι] χεχωρίσϑαι || 

ViNDOBONENSIS phil. gr. 139 quadratus chartaceus s. XIII vel XIV, V 
ex libris Sambuei. fol. 191—249 exhibet Themistium; desinit in voce 
ὑπερβολαί p. 125,31. totum contuli. vide praef. p. V. 

p. 1,3 ἐκϑέσϑαι om. || 4 ἐπισυστῆσαι | 
29 ὅσα] ὅτι || p. 9,27 τὸν om. || 30 μετεχομένου ex περιεχομένου || 33 xat om. || p. 4,26 

τοῦ ὅλου om. || p. 5,14 xai (ante 9ucíac) om. || p. 6,2 οὐκ om. || 9 post εἴπερ add. γε || 
16 αὐτὴν καὶ χωρίζεσθαι] χεχωρίσϑαι || 29 τῆς ψυχῆς ἔργον || 39 μᾶλλον — ἁφὴ om. || 
p. 229 ante μισεῖν add. τὸ || 3.4 post οἵα τε add. ἐστι || 13 ἐνοχλεῖται || 84 τὸν λόγον] 

τὴν ὕλην || p. 8910 εὐϑεῖαν] αἰτίαν || 14 ὁπόσα] ὅσα || 86 τούτους] τούτων || ϑεωρίας] πραγ- 
ματείας, sed corr. || p. 9,1 συμπεριλαβεῖν || 7 τυχὼν, sed corr. || 29 post τῶν add. 9" || 

p. 10,5 πολλαχόϑεν || 29 φυσιχὴν 

LaunENTIANUS 87,20 forma maxima chartaceus s. XIV, fol. 240, W 

quorum 73—114 exhibent Themistium inde a p. 4,21 χωρίζεται. inspexit 
N. Festa. elassi priori adseribendus videtur. 

p. 4,21 — 9,277 
p. 4,24 ταῦτα || 26 τρόπον τινὰ om. || 28 αὖ τὰ] αὐτὰ || p. 9,19 ὁ om. || 23 ῥᾷον || 

22 προσδηλοῦται || 2'7 ὠφελώμεϑα ex ὠφελούμεϑα || p. 6,2. ὃ οὐχ ἐνδό (lac. VI vel VII 

litt.) τοῦτο ἀνεὺ || 12 λέγοντος, del. m. post, ἐπ. . . in extr. v. || 20 bis εὐπλοίσαι, corr. 
m. post. || 38 εὐϑὺς || p. 4,3 ante μισεῖν add. τὸ || 12 ὑπὸ] ἀπὸ || 13 ot] οἷον || 14. γίνεται || 

21 ἀρχομένη || p. 2,23. 24 ἄλλων γὰρ ἄλλαι || 

24. 295 λόγοι --- εἰσι om., λόγοι ἔνυλοι add. m. post. || 28 τὸ] τοῦ, corr. m. post. || p. 8918 
εἴτε πάϑος om. in lac. || 19 ὀνομάζειν αὐτὸ || 21 μόνῳ || 30 ὄντα || 36 τούτους] τούτων || 
p. 9,1 post εἰς add. τὴν || 4 τῷ (ante aic8dvecdat)] τὸ || 9 ϑερμήν, corr. m. post. || 14 
xai τὸ σῶμα: ἐν τῷ σώματι m. post. || 15 ξύμματα,, corr. m. post. || 20. 21 συνάγοντος --- ἐχ- 

ϑλίβοντος om. || 22 αἴτιον 

MancraNus 261 forma maxima chartaceus s. XV (Ὁ); eontinet praeter Z 

Themistium (fol. 202—238") Alexandri Aphrodiensis seripta (ef. Bruns 1 
praef. p. X;2 praef. p. XIX) et Simplicii exegesin enchiridii Epictetei. libra- 

rios quattuor distinxit Guilelmus Kroll, qui totum eontulit, correetores duos, 
alterum (Z^) aequalem fere seripturae primariae, alterum (Z?) recentiorem. 
elassis bonae exemplum non magni pretii; initio affinitas quaedam eum 

CH deprehenditur. 
p. 1,3 ἐχϑέσϑαι om. || 4 μὴ] xci || D καὶ ἐξεργάσασϑαι) ἐπεξεργάσασϑαι || 7 2] ἃς |] ὃ 

ἐξίχοιντο : corr. Z? || 14 τε om. || 18 ἄμφω om. || 21 ἀρχομένη] ἡ ex ? Z? || p. 2,5 post 

ἀξιόπιστος add. ἐστι Z? || 9 ante οὐ λίαν add. xai || l1. xat (post ἔτι) om. || 12 παρὰ om. || 

14 περὶ om. || 15 τῶν om. || 16 τὰς om. || χαλεπώτητα: corr. Z? || 18 τοῦτο] vo ex ὃ 
Z* || 25 αὗται] αὐτῶν || 34 ante ἐξευρεῖν add. τὸ || 36 τὸ (ante ἀνωτάτω) ex ὃ Z? || 41 
6 ex ἡ Z? || δένδρον] ζῶον, corr. Z? || p. 9,3 ὑποχειμένη ex ἀποχειμένη || 4 ἐντελεχείᾳ || T 

el ex 7| Z? || 7] ex ἡ Z? || 10 ἀνέχφατος. || 14 ἐφ᾽] ἀφ᾽ || 17 ὑφ᾽ ex ἐφ᾽ || 18 otov ἡ] v 
13 Z2? || 20 post οὐχέτι del. καὶ || 21 ἐπεσχεμμένους || 24 τὸ τί εἶναι ἦν, corr. Ζ" in 

marg. || 26 ὅτι om. || 29 ὡς περὶ ex ὥσπερ Z? || τοῖς ex ? Z? || 80 mpoosyopévou] προσ- 
ἐροῦμεν: suprascr. περιεχομένου Z? || 31 ὡς περὶ ex ὥσπερ Z?]| 97 τῶν εἰδῶν xal γενῶν || 
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p. 4,3 ἀποπίπτει || 10 οἰκειότερον || 11 ὧν ex o Z? || 12 δὴ] δὲ || 12. 13 ψυχὰς ϑετέον || 
15 ϑεῖος suprascr. Z? || καϑεζομένας] ας ex ἢ Z?|| ante φέρειν del. III litt. Z* || 28 αὖ τὰ 

μέρη] αὐτὰ: corr. Z? || 31 σαφέστερα: corr. Z? || 33 ὑποχειμένων] ἀντι supraser. Z? || 37 
| 19 6 om. || 23 ῥᾷον || 33 εἰσὶ || αἰσϑητιχὸν || p. 9,18 ἤδη ex ? Z? 

LaunENTIANUS 85,16 forma maxima ehartaeeus, s. XV (non XIV) 
auctore N. Festa, eui specimen infra adpositum debetur. '"Lhemistii libris 
f. 58v subscripta haee sunt: εἴληφε τέλος ἢ βύβλος αὕτη τοῦ σοφωτάτου 

Θεμιστίου παραφράττουσα τὸ περὶ ψυχῆς ᾿Αριστοτέλους βυβλίον μεταγραφεῖσα 

ἐμοὶ Φιλίππῳ Πριμικυρίῳ ἐν τῇ νήσῳ Κρήτῃ ὠφελείας ἐμῆς τε xal τῶν 

ἐντευξομένων ταύτῃ χάριν. sequitur expositio de nominibus animalium ter- 
restrium et aquatilium. «eodex parvi pretii. ( 

p. 1,8 ἐχϑέσθαι τῷ om. ϑαυμάσιε || 8 ἐξήκοντο || τῶν] τῆς || 9 ὅσων || 12 ὑπάρχει || 

16 at] χαὶ || 21 dpxopévns || 232 δὲ] δὴ || p. 2,4 τοῖς] τῆς || 1 ἐστὶ post τοσαύτη || 10 
94 αἱ om. || 25 πωσόν || 97 λέ ἐπ || 28 διοριστέως || 29 ὅσα] ὅτι || 80 ἐκείνων || 

Me 

τίνας | 

91 ἐν τοῖς ζώοις || 83. τὴν om. || 36. 87 προσευχέστερον || 41 post λέγομεν add. xai || p. 9,8 
εἰς ὄγχους] «al sl || 14 ἐφ᾽] ὑφ᾽ || 16 ὁμοιειδὴς || 18 δὲ om. || 19 post οὐχέτι add. 

χαὶ || 22 προτέρων || 24. 35 μὲν --- ἄλλος om. || 27 τὸν om. || 30 προσερχομένου || Σωχράτη || 

31 οὐ] οὐδὲ || 34 χαϑ᾽ ἕχαστον || p. 491 xa9' ἕχαστον || 2 εἶναι om. !| 3 τὰ] τί || 6 ζῶα .-- 

xa9' ἕχαστον om. || 11 ὧν] ᾧ || 15 καϑεζομίας || 26. 21 τοῦ ὅλου post αἰσϑανόμεϑα || 32 

περὶ (post ἄρα) om. || 36 ἀντίχεινται || p. 9,1. 2 ζητημάτων || 2 γε om. || 5 ἐστιν om. || 
μαϑήμασι] ποιήμασι || 9. 10 ἀδύνατον --- ἀποδείξεως om. || 14 xai (ante ϑυσίας) om. || 15 
τὴν om. || 16 ἀπηρτημένην || 22 «àv τῷ] καὶ τὸ || 26 τῶν om. || 34 ozoxstpévov || 

NzAPOLITANUS ΠῚ E 9 (331) chartaceus fol. 104 saec. XV; novi ex 
eatalogo tantum. sed quoniam et subseriptio (praeterquam quod librarii 

nomen est ᾿Αντώνιος Μεδιολαάνιος) et quae secuntur Themistii libros plane 

consentiunt eum Laur. 85,16 (A), omnino simillimum huius esse lieet conieere. 

ManciaNus 228 forma maxima ehartaeeus s. XIV vel XV. fol. 101 
188 Themistius. specimen dedit E. Schwartz. 
p. 1,2 -——2,8 

p. 1,2 ἀκολουθοῦντα || ὃ ἐχϑέσϑαι τῷ om. || 7 fvex« || 8 μόνως || ἐξήχοντο || 11 

21 χατανοήσομεν || εἴη δὲ] γὰρ || 21 φυσιχῆς || 25 περὶ] παρὰ || 25.26 οὐχ ἀληϑὲς om. | 
τοῦτο ἐφόδιον || πᾶσαν || p. 2,5 οὖν om. || 6 ἄλλου ἂν. 

p. 8,1— 98 
p. 9,12 ἐξαλάττει || 18 δὲ om. || 19 6 ἵππος 

PanmisiNUS gr. 2029 quadratus chartaceus s. XV vel XVI, Aristotelis 
et Themistii libros de anima continens. inspexi post Torstrikium. textum 
praebet depravatissimum, exemplar proxime aberat a X. 

22 προτέρων || 

p. 1,2 ἀκολουθοῦντα || ὃ ἐχϑέσϑαι τῷ om. || συστῆσαι || 7 &vexa || 8 ἐξήχοντο || 9 ἂν 

ἔδωχε || 10 ἐστί || 11 δὲ] γὰρ || εὐθὺς ἀρχόμενος || post μὲν add. οὖν || 12 δὲ om. || 13 

τῷ τιμιωτάτῳ || 15 γὰρ om. || 16 post ἧς add. φύσεως || γε] γὰρ || 18 ταῦτα] πάντα || 21 

ἀρχομένη || 25 περὶ] παρὰ || 25.26 οὐχ ---ἀληϑὲς om. || 26 τις || 27 κχατανοήσομεν, sed 

corr. || εἴη τοῦτο ἐφόδιον || 28 γὰρ om. || p. 2,4 δὲ om. || 5 οὖν om. || 7 μὴν] μὲν || 13 

δοχοῦσι || 14. 15 ὥσπερ — μία om. || 19 ἤρεσε || 21 γὰρ om. || 22 μέλλομεν || 
25 τὸ om. || 31 καὶ (primum) om. || 56 γε om. || 31 ὁριζόμεϑα 24 αἱ om. | 

ΧΙ . OxowiENsIS CaNoNiCIANUS 123 [eatal. eod. mser. bibl. Bodleianae III 
105], quadratus ehartaeeus s. XVI.  componendus videtur eum XX!. 
Torstrikius enotavit haee: 



SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS XI 

p.» 1,9 om. éx9écdat || 7 ἕνεχα ]| 8 μόνως || ἐξήχκοντο || 10 ἐστὶ || 11 δὲ] γὰρ || 21.22 

ἀρχομένοις — πρώτης om. 

AxaROsIANUS D 80 inf. forma maxima chartaeeus s. XV. textum 
Themistii vulgatum esse Torstrik rettulit. 

VINDOBONENSIS phil. gr. 110 chartaceus s. XVI, ef. I. Bruns Alexandri 

Seripta minora praef. p. XIsq. fol. 250—236 "Themistius.  speeimen 

(1,2—2,12) dedit Torstrik. composui cum aliis libris eiusdem generis. 

ΡΑΒΙΒΙΝῸΒ gr. 1874 forma maxima chartaceus s. XVI. inspexi uf 
qui secuntur quattuor Parisinos. 

PanriNus gr. 2049 quadratus chartaceus s. XV. 

PanisiNUS gr. 1868 forma maxima chartaeeus s. XV. 

VaAmicANUS 21170 (Columnensis 9), chartaeeus s. XVI. foliis 117 con- 

tinet Themistium. specimen (1,2—2,12) misit Otto Cuntz. 

PanisiNUS gr. 1916 forma maxima chartaceus s. XVI. 
p. 1,9 ἐχϑέσϑαι τῷ om. || xoi om. Γ΄ || 6 ἂν] oiv V || ὃ τῶν om. ΣΘ: τῆς ΓΦΨῺΩ || 

9 τῶν om. V || ὅσων || 11 post μὲν add. οὖν l'OVO || 14 τε om. || 19 ἀχριβῆῇ X || 20 

δὲ θαυμασίῳ l'OVO || 21 ἀρχομένης || 22 δὲ] δὴ || 28 εἴη om. 0 || 21 χατανοήσομεν Φ 
sed corr. || p. 2,1 αὐτῷ I || χαὶ-- (2) αὐτῆς om. V || 4 τοῖς] τῆς ΣΦ || post ἀξιόπιστος 
add. ἐστι l'OQ || 6 ὑπὲρ] περὶ V || 7 ἐστὶ post τοσαύτη || 9 ὁρισμῶν V || 10 τρόπον πρό- 

ect Z || 12 χρῆσαι V || 13 δοκεῖ εἶναι ΣΦ sed corr. || 17 χαλεπῴτητα Ὡ || 20 ὁ ᾿Αριστο- 
τέλης 09 || 24 ἄλλων γὰρ ἄλλαι || 29 ὅσα] ὅτι || 30 ἐν τοῖς ζώοις || ὑπάρχει O9 || 
99 τὴν om. || 37 ὁριζόμεϑα ZO || 41 post λέγομεν add. xoci || p. 891 εἰ] ἡ 9 || 8 εἰς 
óyxouc] xal ὄγχος || 13.14 ἀξιοῦσιν post ψυχὴν Σ || 14 ἐφ᾽ ὑφ᾽ || 18 δὲ om. || 20 δὲ 

Ψυχαὶ ΘΩ || 21 διαχρίνειν ΘΩ || 22 προτέρων || τῆς om. Θ || 23 post εἷς add. ὁ 89 || 27 
τὸν om. || 30 προσερχομένου ΘΩΣ || Σωχράτη ΦΩ || 31 οὐ] οὐδὲ (09 || 33 ὁμοιότητα ΣΦ: 
ὁμοιοτήτων O || p. 4,2 εἶναι om. || 6 ζῶα — xa9^ ἕχαστον om. 

PanisiNus gr. 2050 quadratus chartaceus s. XVI foliis 105 'The- 
mistium eontinens. 

p. 1,9 ἐχϑέσϑαι τῷ om. || 9 ὅσων || 11 τῷ] τῶν || 21 φυσιχῆς || p. 2,10 χατὰ om. || 
19 ἤτοι] εἴτε || 26 xai om. || 27 λέγομεν || 29 ὅσα] ὅτι || 36 τὸ (ante ἀνωτάτω) τῷ || 

41 post λέγομεν add. xoi || p. 891 ei] ἡ || ἀμερής} ἀμέριστος, corr. in marg. || 8 «« (post 
γὰρ) om. || 10. 11 οὐ ϑεωρεῖται] ἐνθεωρεῖται || 27 τὸν om. 
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GEMIXTIOY ΠΑΡΑΦΡΑΣῚΣ ΤῸΝ ΠΕΡῚ VYXHX APIXTOTEAOY*. 

Ed 
Spengelii 

p. 1 

1. Περὶ ψυχῆς ὅσα δυνατὸν σὺν ἐπιστήμῃ λαβεῖν, ἀκολουϑοῦντας 
) L4 , e - 2 nv m / » , c Ὰ ' Ἀριστοτέλει πειρατέον ἡμῖν ἐν τῇδε τῇ πραγματείᾳ ἐχϑέσϑαι τῷ [χαὶ] τὰ 
μὲν ἐχχαλύψαι. τοῖς ὃὲ συστῆναι, τοῖς ὃὲ ἐπιστῆσαι, τὰ δὲ (εἰ μὴ φορτι- 

χὸν εἰπεῖν) xai ἐξεργάσασθαι. χαὶ γὰρ πολλῶν ὄντων συνταγμάτων ἅ τις 
ἂν ϑαυμάσειεν ᾿Αριστοτέλους, πάντων ἄγασϑαι μᾶλλον προσήχει τὴν Περὶ 
ψυχῆς πραγματείαν χαὶ τοῦ πλήϑους ἕνεχεν τῶν προβλημάτων, ἃ μηδὲ 
P] ΄ , € X 2 / R6, X b , , - ἐξαριϑμήσασϑαι μόνον ot πρὸ ᾿Αριστοτέλους ἐξίκοντο, xai τῆς εὐπορίας τῶν 

5 σ πὸ — NY Ὁ FN e , ÁN — , Qm εἰς ἔχαστον ἀφορμῶν, xai τῶν μεϑόδων ὅσας ἐνέδωχε τῇ ϑεωρίᾳ" δῆλον 

10 

δὲ ἐξ αὐτῶν ἔσται τῶν λεγομένων. 15 

Φησὶ δὲ ἀργόμενος εὐθὺς τοῦ λόγου πᾶσαν uiv νῶσιν χαὶ ἱ p 
, c 

ἐπιστήμην χαλὴν xal τιμίαν ὑπάρχειν, πλεονεχτεῖν δὲ ἑτέραν ἑτέρας 
ἢ τῇ τῶν ἀποδείξεων ἀχριβείᾳ Y, τῇ τιμιότητι τῶν ὑποχειμένων πρα- 
ἢ neuóvi he ἀλλήλας "s RUD DUE: EC NU γυᾶτων Q πεπονύασσι προς a. L ας Ἱξωμξτρια τοὺ ΧοΣ ἀστρονομια τὴς Σ 

μὲν γὰρ | πλέον τὸ ἀχριβές, τῆς δὲ πλέον τὸ ϑαυμάσιον διὰ τὴν ὕποχει- 

μένην φύσιν, περὶ ἧς πραγματεύεται, ἐπεὶ μαλαχώτεραί γε αἱ ἀποδείξεις 
5 , - A » - UN PE , A - ^ - 

ἀστρονομίας" τῷ γὰρ ἔγγιστα χρῆται ἐπὶ πολλῶν. μόνῃ δὲ τῇ περὶ ψυχῆς 
, » €T , - M - 

ἐπιστήμῃ συντρέχειν ἄμφω ταῦτα ἀνάγχη χαὶ νιχᾶν αὐτὴν xol τῷ ἀχριβεῖ 

χαὶ τῷ θαυμασίῳ τῷ μὲν ἀχριβεῖ, διότι xal ταῖς ἄλλαις ἐπιστήμαις παρὰ 
Cs € 5 / —- € , /, e CS M A L4 Qu A. — 

ψυχῆς f, ἀχρίβεια, τῷ ϑαυμασίῳ δέ, ὅτι σχεδὸν διὰ πάντων διήχει τῶν 

ὄντων ἣ τῆς ψυχῆς φύσις ἀπὸ τῆς ἐσχάτης ἀρχομένοις τῆς φυτιχῇς μέχρι 10 
M , — ^ -Ὁ 7 , ^ - -Ὁ 

τῆς πρώτης, λέγω δὲ τοῦ νοῦ, ὃς εἴτε μέρος εἴτε δύναμίς ἐστι τῆς ψυχῆς 

εἴτε συγγενὴς ἄλλως χαὶ ἐμφύεσϑαι δυνάμενος, τί ἂν εἴη τῆς φύσεως 
ταύτης θαυμασιώτερον ; τρίτον ἡμᾶς πρὸς τούτοις παραχαλεῖ πρὸς τὴν προ- 

χειμένην φροντίδα, ὅτι εἰ μὲν περὶ ἄλλου του μάϑοιμεν τἀληϑές, οὐχ ἔστιν 1 
C m 1 5 x - y 1 ὙΠ Ὁ ΄ y We£ 1 τὸ 
ἡμῖν τὸ ἀληϑὲς τοῦτο πρὸς τὰ λοιπὰ δρμητήριον- εἰ δέ τι περὶ ψυχῆς 
ἀληϑὲς χατανοήσαιμεν, πάμμεγα ἂν ἐφόδιον εἴη τοῦτο πρὸς σύμπασαν τὴν 

ἀλήθειαν. πρὸς γὰρ ἅπαντα τὰ μέρη τῆς φιλοσοφίας ἀξιολόγους δίδωσιν 20 

] de titulo v. Praef. ὃ ἐχϑέσϑαι suprascr. 92: om. PC xai om. Q in ras. 

ll post μὲν eras. οὖν Q 18 ταῦτα om. Arist E 21 ἀρχομένοις] otc ex ἧς 
Q: ἀρχομένη Cs φυσιχῇῆς QC 26 Aou Q (7 in ras) 28 post 

δίδωσιν add. τὰς Qs 

Comment. Arist. V ὃ, "Themist. de anima. " 
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THEMISTII DE ANIMA A [Arist. A 1 p. 40243— 96] 

, , [o A] 5 ^ 

ἀφορμάς, τὸ μὲν πραχτιχόν, ὅτι τὰς ἀρετὰς αὐτῆς xal τὰς τελειότητας 

οὕτως ἂν ῥᾷον χαταστησαίμεϑα, εἰ τὴν οὐσίαν αὐτῆς πρότερον χαταμά- 
^ o * ΄ 

ϑοιμεν" τὴν δὲ περὶ φύσεως ϑεωρίαν, ὅτι πηγὴ xal ἀρχὴ πάσης χινήσεως 
M ἢ ψυχὴ ἴσως μὲν x«l πᾶσι τοῖς σώμασι, μάλιστα ὃὲ τοῖς τῶν ζώων χαὶ 35 

' 

τῶν φυτῶν. γιχγνώσχουσα μὲν οὖν ἑαυτὴν ἀξιόπιστος χαὶ περὶ τῶν ἄλλων, 
ὑπὲρ ἑαυτῆς ὃὲ ἀπατωμένη περὶ τίνος ἂν ἄλλου πιστὴ νομισϑείη; T, μὲν 

οὖν χρεία τοσαύτη τῆς προχειμένης ϑεωρίας ἐστί: οὐ μὴν ῥᾶᾷστόν [γε τὸ 

ἔργον, ἀλλὰ xal σχεδὸν χαλεπώτατον. αὐτὸ γὰρ πρῶτον τὸ γνῶναι τί ἐστι 

χαὶ τὸν ὁρισμὸν αὐτῆς ἀποδοῦναι, οὐ λίαν πρόχειρον οὐδὲ εὐπετές. ὅλως 

μὲν γὰρ ἢ μέϑοδος ἢ ὁὀριστική, τίς ποτέ ἐστι xal χατὰ τίνα πρόεισι τρόπον, 
ἔτι χαὶ νῦν παρὰ τοῖς φιλοσόφοις ἀμφισβητήσιμος, χαὶ οὐ μόνον γε παρὰ τοῖς 

φιλοσόφοις, ἀλλὰ xa παρὰ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν, ὅσοι τι διὰ λόγου διδάσχουσι. 

πάντες γὰρ óptap χρῆσϑαι πειρῶνται, xal τοῖς uy εἶναι δοχεῖ μία μέϑοδος 
περὶ πάντων, ὧν βουλόμεϑα γνῶναι τὸν ὁρισμόν, ὥσπερ xoi περὶ τῶν χαϑ᾽ 10 M! 

ι 

Ὁ A £ ,F /, , , 5 e 5 » -Ψ Ἂν 5 , b) ἢ 1 

αὑτὰ ὑπαρχόντων μία. μέϑοδός ἐστιν ἢ ἀπόδειξις" τοῖς OS οὐ μία ἀλλὰ χατὰ 

τὰς τῶν ὄντων διαφορὰς διαφόρους εἶναι χαὶ τὰς περὶ τῶν δρισμῶν πραγμα- 

τείας. ὃ τὴν χαλεπότητα τῆς σχέψεως μείζω ποιεῖ. δεήσει γὰρ λαβεῖν περὶ 16 
F 

ἑχάστου τῶν ὄντων, τίς τρόπος οἰχεῖος" τοῦτο δὲ εἰ xal μίαν τις εἶναι συγχω- 

ρήσειε τὴν δριστιχὴν πραγματείαν, ἤτοι χατὰ διαίρεσιν, χαϑάπερ ἤρεσχε []λά- 
τωνι, 7, συνθέσει υᾶλλον, χαϑάπερ βούλεται ᾿Αριστοτέλης, ἢ τρόπον τινὰ 20 
“ 3 Ὁ 97» Ζ σ δῶν -* 3 m ^ SAN M M m [o ' 

ἕτερον ἀποδείξεως, ὅμως οὐδὲν ἥττον ἀπαντᾷ δεήσει γὰρ xoi οὕτως ὑπὲρ 

ἑχάστου τῶν οἰχείων ἀρχῶν, εἰ μέλλοιμεν σὺν ἐπιστήμῃ τῆς φύσεως τοῦ πρά- 
^ 3 , M 5 ^ , e , x 50 [4 € 

γμαᾶτος περιέσεσθαι" xai εἰς τὴν αὐτὴν χαλεπότητα ὃ λόγος αὖϑις ἡμῖν περι- 

ίσταται: ἄλλαι γὰρ ἄλλων αἱ ἀρχαί, χαϑάπερ ἀριϑυῶν xal ἐπιπέδων" χαίΐτοι 25 

συγγενεῖς αὗται αἱ μέϑοδοι xol περὶ τὸ ποσὸν ἀμφότεραι πραγματεύονται. 

“Ὅτι uiv οὖν xol ἀναγχαία xoi ἐργώδης T, ϑεωρία, διὰ τοσούτων 

εἰρήσϑω: λέγωμεν δὲ ἐφεξῆς, ὅσα τῷ | xaU' 600v μετιόντι περὶ ψυχῆς 
διοριστέον. πρῶτον μὲν ληπτέον ἂν εἴη τὴν φύσιν αὐτῆς χαὶ τὴν οὐσίαν, 
εἶθ᾽ ὅσα συμβέβηχε περὶ αὐτήν, ὧν τὰ μὲν ἴδια πάϑη τῆς ψυχῆς εἶναι 

δοχεῖ, τὰ δὲ Ot ἐχείνην χαὶ τοῖς ζώοις ὑπάρχειν: ἴδια μὲν νόησις xal 

ϑεωρία, δι᾽ ἐχείνην δὲ xai τοῖς ζώοις προσγίγνεσϑαι ἡδονὴ xal λύπη xai 

αἴσϑησις χαὶ φαντασία. δυοῖν δὲ ὄντων τῶν περὶ αὐτῆς ζητουμένων, τῆς 
τε οὐσίας χαὶ τῶν συμβεβηχότων, πρῶτον ὅσα χρήσιμα πρὸς τὴν οὐσίαν 10 

ληπτέον. χρήσιμον δὲ πρῶτον μὲν ἐξευρεῖν τὸ γένος τὸ ἀνωτάτω τῶν ἐν 

ταῖς χατηγορίαις διηριϑμημένων, ἐν ᾧ ταχτέον τὴν ψυχήν, ἂρ᾽ ἐν οὐσίᾳ 7, 
ἐν ποσῷ 7, ἐν ποιῷ: xal οὐ μόνον γε τὸ ἀνωτάτω, ἀλλὰ xal τὸ προσε- 

χέστερον xal τὸ ἐγγυτέρω οὐδὲ γὰρ ὅταν ἄνϑρωπον ὁριζώμεϑα, τὴν οὐσίαν 
λαμβάνομεν, ἀλλὰ τὸ ζῶον. δεύτερον ἡνίκα ἂν τὸ γένος διαχριϑῇ, ἐπειδὴ 

διχῶς ἕχαστον λέγεται γένος, τὸ μὲν δυνάμει τὸ δὲ ἐνεργεία, χαϑάπερ τὸ 
ζῶον xai τὸ φυτόν: τὸ uiv γὰρ dày xai τὸ σπέρμα δυνάμει ζῶον xal 

σ 

i 

, e ^N » ^ ^ ) ow *, , - ^ , , 

φυτόν, ὁ ὃξ Opytc xai τὸ δένδρον ἐνεργείᾳ ζῶον xat φυτὸν, ὕπερ λεγουεν 

1 ἐστὶ post τοσαύτη as 24 αὗται] αὐτῶν C 29 ante εἶϑ᾽ eras. δεύτερον P 

32 δυοῖν ex δυεῖν Ὁ 33 τὴν om. € 4l post λέγομεν add. «oi C 

ε 90 

— 
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ἐντελεχείᾳ, διότι δὲ οὕτω λέγομεν ἐν τοῖς ἐφεξῆς ἔσται δῆλον: εἴπερ οὖν 4 

τὴν οὐσίαν εὕροιμεν τῆς ψυχῆς. ἐν τίνι τῶν διαφορῶν τούτων ἀποταχϑή- 

σεται, ἂρ’ ὡς δύναμις ὑποχειμένη xal πρὸς οὐσίαν ἔχουσα εὐφυῶς, 795 

μᾶλλον ὡς ἐντελέχεια; ἔστι δὲ χαὶ τῶν ἐντελεχειῶν τις διπλόη, καὶ f, μέν 
5 τις πρώτη, ἣ δὲ δευτέρα: πρώτη μὲν T, ὥσπερ ἕξις, δευτέρα δὲ ἢ τῆς 

ἕξεως ἐνέργεια. 

Σχεπτέον δὲ | xoi εἰ μεριστὴ T, ἀμερής, xal εἴπερ φανείη μεριστή, ἢ 
πότερον ὡς σῶμα εἰς ὄγχους, T| ὡς τέχνη xat ἐπιστήμη" λέγεται γὰρ xol 

ἰατρικῆς εἶναι μέρη xal φιλοσοφίας. εἰ δὲ ἀμερής, dpa παντάπασιν ἁπλῇ 
10 τις xal πλήϑους ἀνέμφατος φύσις, T, μερῶν μὲν πλῆῇϑος περὶ αὐτὴν οὐ 5 

ϑεωρεῖται, δυνάμεων δὲ ποιχιλία; διαφέρει γὰρ οὕτως T, ἐχείνως. μέρους 

μὲν γὰρ μέρος χατὰ τὸ ὑποχείμενον ἐξαλλάττει, δύναμις δὲ δυνάμεως τῷ 
διάφορα ἐνεργεῖν διενήνοχε᾽ διὰ τοῦτο γὰρ ot μὲν πολυδύναμον ἀξιοῦσιν 10 

εἶναι τὴν ψυχὴν ἐφ᾽ ἑνὸς οὖσαν ὑποχειμένου, οἱ δὲ πολυμερῇ,, διορίζοντες 

15 χαὶ τοῖς τόποις τὰ μέρη, ὥσπερ οἱ Στωιχοί, τυχὸν δὲ xoi []λάτων. 
Τέταρτον ἂν εἴη ζήτημα τῶν εἰρημένων, dpa ὁμοειδὴς πᾶσα ψυχὴ 

πρὸς πᾶσάν ἐστιν, 7| οὐδαμῶς, xal εἴπερ ὑφ᾽ ἕτερον xal ἕτερον εἶδος, dp' 16 

οὐδ᾽ ὄφ᾽ ἕν γένος; οἷον ἢ ἀνθρώπου xol ἵππου’ εἰ δὲ μὴ ταὐτὸν ἔχουσιν 
εἶδος ψυχῆς, dp' οὐδὲ γένος ταὐτόν: ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἄνϑρωπος xal ἵππος ὑπὸ 

20 τὸ ζῶον, αἱ ψυχαὶ δὲ 
(óv τε διαχρῖναι τὰ προβλήματα μὴ περὶ πάσης ψυχῆς ἔπισχοπουμένους, 

ὅπερ ἔνιοι τῶν πρότερον παρεώρων' περὶ γὰρ τῆς ἀνϑρωπίνης μόνης 
ἐοίχασι πεφροντιχέναι, ἡμῖν O0& τὴν χαϑόλου φύσιν ἐπισχεπτέον, ἄρα εἷς 

Um. 3 ΟΣ ΤΥ / - -— Y , 
αὐτῶν OUXET( υῷ ὃν γξνος ψυχῆς; ταῦτα δὲ οὐχ 90 

δρισμὸς xal ἕν τὸ τί ἦν εἶναι πάσης ψυχῆς, T, ἄλλος μὲν τῆς ἀνθρώπου, 25 

35 ἄλλος δὲ τῆς ἵππου. λέγω δὲ de: ἔστιν δρισμὸς τοῦ ζώου χαϑόλου, ὅτι 
5 , » , »Ἅ b/4 * ^ , , /, c hd S 

οὐσία ἔμψυχος αἰσϑητιχή, ἔστι δὲ xai ἀνθρώπου χωρίς, ὅτι ζῶον λογιχὸν 

ϑνητόν. ζητοῦντας οὖν τῆς ψυχῆς τὸν ὁρισμὸν dpa τοιοῦτον | προσήχει 6 
ζητεῖν, οἷός ἐστιν 6 τοῦ ζώου, ἢ μᾶλλον οἷος 6 τοῦ ἀνθρώπου; τοῦτο δὲ 

ταὐτὸν τῷ ζητεῖν, dpa ὥσπερ εἴδους ζητητέον τὸ τί Tv εἶναι τοῖς xo 
30 ἔχαστον προσεχομένου, ὥσπερ ὃ ἄνϑρωπος Σωχράτει χαὶ Δίωνι χαὶ 

,ez ΄ ^ el ἄς υ 5 εἴ) Ἂν ó ἐξ » ὃ d Ξ δὲ οὐ εαιτήτῳ, T, ὥσπερ γένους εἰς εἴδη ἤδη διαιρουμένου: διαφέρει δὲ 
παρὰ υἱχρὸν T, ϑεωρία: τὸ μὲν γὰρ γένος ἐννόημα ἐστιν ἀνυπόστατον ἐξ 

΄ι 

ἀμυδρᾶς τῶν χαϑ᾽ ἕχαστον ὁμοιότητος χεφαλαιούμενον xai ἤτοι παντάπασιν 

οὐδὲν τὸ γένος, Tj πολλῷ ὕστερον τῶν xoÜ' ἕχαστα, τὸ δὲ εἶδος φύσις τις 10 

35 εἶναι βούλεται xoi μορφή: μόνης γὰρ ὕλης προσδεῖται ὃ τοῦ ἀνθρώπου 

λόγος xal ἔστιν ἄνϑρωπος ἤδη ἐπεὶ xai χαϑ’ αὑτὸ ἔχει τινὰ ἀξιόλογον 
ϑεωρίαν, dp' ot τῶν γενῶν xat τῶν εἰδῶν δρισμοὶ νοημάτων εἰσὶν ὁρισμοὶ 15 

2. ὃ ἀποταχϑήσεται scripsi: ἀποτμηϑήσεται 9 ὑποχειμένη] ὑπομένει Q 4 μᾶλλον] 

μόνον Arist. E 7 xoi (ante el μεριστὴ) om. Q 8 εἰς ὄγχους] καὶ ὄγκος Os: 
καὶ ὄγκος εἰς ὄγκους ἃ 9 εἶναι om. Q: incl. s 14 ἐφ᾽ corr. ex ? Q 16 ὁμο- 
εἰδὴς etiam Arist. ESy: ὁμοιοειδὴς Arist. rell. 18 δὲ om. Cs 20 post 
οὐχέτι add. xai Cs 22 μόνης) μόνου Arist. Ey 24 et 25 post τῆς add. 

τοῦ Ms 27 τὸν om. € 96 ἤδη in ras. Q? 
1* 
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^" , 5 » ) e e , 3: ' ANA M 

7, φύσεων ἐν τοῖς xal ἕχαστα ὑφισταμένων: ἐοίχασι γὰρ βούλεσθαι μὲν 

εἶναι τῶν νοημάτων ἃ συναϑροίζεται ix τῆς τῶν χαϑ᾽ ἕχαστον ὁμοιότη- 

toc, ἀποπίπτειν δὲ εἰς τὰ χαϑ’ ἕχαστον xal εἰς τὰς φύσεις τὰς ὄφεστη- 
,΄ "7 LH] ^ Lu » , , 3 , A PN » A , 9 , v ἘΞ 

χυίας: οὔτε γὰρ τὸ τοῦ ζώου νόημα οὐσία ἐστὶν ἔμψυχος αἰσϑητιχή, outs 

μᾶλλον τὸ τοῦ ἀνθρώπου ζῶον λογιχὸν ϑνητόν, ἀλλὰ τὰ χαϑ’ ἕχαστον 

ζῷα οὐσίαι ἔυψυχοι αἰσϑητικαί, xal οἱ καϑ’ ἕχαστον ἄνθρωποι ζῶα λογιχὰ 
ϑνητά. δῆλον δὲ ἐντεῦϑεν" εἰ γὰρ καταλειφϑείη πρὸς ὑπόϑεσιν ἄνϑρωπος 

εἷς, οἷον οἱ μῦϑοι ποιοῦσι τὸν Δευχαλίωνα ἐν τῷ χαταχλυσμῷ, τηνικαῦτα 
΄ ^ , , , , bi “- Ἁ , , , $* ᾿ 

ὃ τοῦ ἀνθρώπου λόγος εἰς τὸν τοῦ τινὸς ἀνϑρώπου περιορισϑήσεται. ἀλλὰ 

ταῦτα uiv τῆς περὶ γενῶν xal εἰδῶν ϑεωρίας οἰχειότερα, νῦν δ᾽ ἐπεξιτέον 
- ' - - IPS ! NL » , 

τῷ ἀριϑμῷ, ὧν περὶ ψυγχγχῆς dv τις ζητήσειεν. 

"Αξιον δὴ xai τοῦτο πολλῆς ἂν εἴη φροντίδος, dpa πολλὰς ϑετέον 
ψυχὰς ὑπάρχειν τῷ ζώῳ οἷον φυτιχὴν ϑρεπτιχὴν ὀρεχτιχὴν διανοητιχήν, 
2 7 * b Ψ il M P 5 » AT » c (E ! , x - h 

ἐφ᾽ ὧν x«i αὗται, ἢ πολλαὶ μὲν οὐχ εἰσὶν ἐν ἑχάστῳ ψυχαί (γελοῖον γὰρ 

ὥς φησιν ὁ ϑεῖος Πλάτων, χαϑάπερ ἐν δουρείῳ ἵππῳ χαϑεζομένας φέρειν 
e e ἂν , n - ' e ;5 e , ' , 

ἕχαστον ἡμῶν πλείους ψυχάς), μιᾶς ὃξ ὅλης αὐτῆς ὑπαρχούσης τὰ μόρια 

διενήνοχε᾽ xal εἰ μιᾶς ϑετέον μέρη. χαλεπὸν τὸ διορίσαι, ποῖα xai πῶς" 

οἷον εὐϑύς, ἂρ’ ἕτερον τὸ ϑρεπτιχὸν τοῦ αὐξητιχοῦ xal ἄμφω τοῦ γεννη- 

τιχοῦ, ἢ τῷ λόγῳ μὲν ἕτερα, τῷ δ᾽ ὑποχειμένῳ ταὐτά; xal ταῦτ᾽ ἄρα τὰ 

τρία ἕτερα τοῦ αἰσϑητιχοῦ χαὶ φανταστιχοῦ χαὶ ὀρεχτιχοῦ; δοχεῖ γὰρ ἐν τούτοις 
νᾺ M —-— ἃ € , Ga. ^ e M ed ΕἸ ᾽ , , 

ἤδη xai τῶν ὑποχειμένων εἶναι διαφορά, ἅ γε xai χωρίζεται ἀπ ἀλλήλων" 
' D , Y NET Y - UNS S aber V1.5 ΄ πολλὰ γὰρ τρέφεται μὲν xal αὔξεται xo γεννᾷ, αἰσϑάνεται δὲ οὐ, xai αἰσϑά- 

vexat μὲν, νοεῖ δὲ οὔ. εἰ δ᾽ οὖν φανείη τινὰ μὲν ἕτερα τῶν μερῶν xal πῶς 
^ , τ € ^ -Ὁ “ , - -* 

ἕτερα, τινὰ δὲ ταὐτά, dpa ὑπὲρ τῆς ὅλης ψυχῆς σαφέστερον ἡμῖν T| περὶ 
τῶν μορίων πρῶτον ἐπισχοπεῖν; δόξεις γὰρ ἂν πὼς μὲν τὸ ὅλον σαφέ- 
στερὸν εἶναι" xol γὰρ ἐν τοῖς μεγέϑεσι τρόπον τινὰ τοῦ ὅλου πρῶτον 
αἰσϑανόμεϑα [ἢ τῶν μερῶν] x«i ἐν ταῖς ἐπιστήμαις ἀπὸ τῶν χαϑόλου 

πρῶτον ἀρχόμεϑα ὡς σαφεστέρων᾽ πὼς δὲ αὖ τὰ μέρη πρότερα" ἀεὶ γὰρ 
πρότερα τὰ ἐξ ὧν, ἐχ δὲ τῶν μερῶν τὸ ὅλον. x«l εἰ δόξεις περὶ τῶν 
μερῶν, πότερον τὰς οὐσίας αὐτῶν ἣ τὰς ἐνεργείας ἡμῖν προτέρας διδαχτέον :; 
σαφέστεραι γὰρ ἐπὶ πολλῶν ἡμῖν αἱ ἐνέργειαι" ὅτι μὲν γὰρ | αἰσϑανόμεϑα, 
δῆλον" τί δὲ ἢ αἴσϑησις, οὐ σαφές. xal εἰ περὶ τῶν ἐνεργειῶν, dpa περὶ 

3." γῳ , ^ - - ^ 

αὐτῶν πρότερον T, περὶ τῶν ὑποχειμένων ταῖς ἐνεργείαις; σαφέστερα γὰρ 

ἐπὶ πολλῶν ἡμῖν τὰ πράγματα περὶ ἃ γίνονται xal αἱ ἐν τοῖς μέρεσιν 
2: e “Ὁ ΄ M “Ὁ 

ἐνέργειαι, ὥσπερ τὰ ὁρατὰ τῆς ὁράσεως xal τὰ ἀχουστὰ τῆς ἀχοῆς, ἴσως 
ὃξΣ xal τὰ νοητὰ τοῦ νοῦ" xal γὰρ ἀντίκειται ὡς τὰ πρός τι τὸ μὲν νοητὸν 

bi Ἁ cw οἷ Ὰ Ν Ν ^ » 

πρὸς τὸν νοῦν, τὸ δὲ αἰσϑητὸν πρὸς τὴν αἴσϑησιν. 

] ἕχαστον Qs 4 ἐστιν οὐσία Qs 10 οἰχειότερον C 14 ante ἐφ᾽ 

xal αὗται (i. e. quae quidem animalia has quoque habent) add. ὥσπερ xal τὰ μέρη Cs 

15 

25 

10 

15 

25 

ὧν 

ὁ ϑεῖος om. Q Πλάτων] Theaetet. p. 184 22 μὲν om. C 26 τρόπον 

τινὰ om. Q πρῶτον] fort. zpóvepov' Spengel 27 ἢ τῶν μερῶν delevi 

34 xal om. C αἱ supraser. Q 96 dvclxetvxat. C 

— 



[f 

10 

25 

90 

90 

THEMISTII DE ANIMA 4A [Arist. À 1 p. 402516 — 40327] 

Τὰ μὲν οὖν χεφάλαια ταῦτα xai τοσαῦτά ἐστι τῶν περὶ ψυχῆς ζητου- 
μένων, χαὶ πάντα γε προὔργου χαὶ ἀναγχαῖα πρὸς τὴν εὕρεσιν τοῦ τί ἦν 
3 » ^ 5 ΄ ᾿ ARE. 35-31 ἔν Q* »" ΄ 

εἶναι. ἔοιχε δὲ οὐ μόνον τὸ ti ἐστιν ἐφ᾽ ἑχάστου προληφϑὲν χαλῶς χρή- 
x - x ) e M - ΄ 

σιμον εἶναι πρὸς τὸ ϑεωρῆσαι τὰ χαῦϑ᾿ αὑτὰ συμβεβηκότα τῷ πράγματι, 
, , bd , Ἁ -Ὁ 

ὅπερ μάλιστα ἐστιν ἐν τοῖς μαϑήμασι" προλαβόντες γὰρ τὸ τί ἦν εἶναι τῆς 
εὐϑείας xai τῆς χαμπύλης xat τριγώνου xai ἐπιπέδου ῥᾷον μανϑάνομεν τὰ xoi 
αὑτὰ συμβεβηχότα τοῖς σχήμασιν: ἀλλὰ χαὶ ἀνάπαλιν τὸ προλαβεῖν τὰ συμβε- 
βηχότα χαλῶς συμβάλλεται μέγα μέρος πρὸς τὴν ἐπιστήμην τοῦ τί ἣν εἶναι. 

ἃ Y - a , e NUES 7, 587 1 v d , τὸ δὲ χαλῶς εἶπον οὐχ ὅτι μετὰ ἀποδείξεως. ἀδύνατον γὰρ ἄνευ τοῦ γνώριμον 

γενέσϑαι τὸν δρισμὸν ϑηρεῦσαί τι τῶν ὑπαρχόντων OU ἀποδείξεως: ἀλλ᾽ 
ἰχανὸν xal τὸ φαινόμενον xol ἢ φαντασία. τὰ uiy γὰρ ἀπηρτημένα τῶν 

συμβεβηχότων χαὶ λίαν ἔξω τῆς φύσεως οὐδὲν ἡμᾶς ὀνήσει πρὸς τὴν 
εὕρεσιν τῶν ὁρισμῶν, ὥσπερ εἴ τις ϑεὸν δρίσασϑαι προξλόμενος τὸ βωμοὺς 
- - 1 , ' ^ ὧν «96 1). y 5 v - 

εἶναι ϑεῶν xai ϑυσίας xol νεὼς xai ἀγάλματα οἴοιτο αὐτῷ συμβαλεῖσϑαι 
πρὸς τὴν ἀπόδειξιν τοῦ τί ἣν εἶναι, | χαϑάπερ ὑπελάμβανε Χρύσιππος: 

λίαν γὰρ ἀπηρτημένα ταῦτα τῆς οὐσίας ἐστὶ τῶν ϑεῶν: τὸ μέντοι γε γα! i * i μ 
à 

χινεῖσϑαι det. xai τὸ προλέγειν υὲν τὸν ᾿Απόλλω. ϑεραπεύειν δὲ τὸν 9 [ ? 

S: 

᾿Ασχληπιόν, ἱχανὸν ἤδη προοίμιον τοῦ τί ἣν εἶναι, olov ὅτι ϑεός ἐστι ζῶον 

ἀΐδιον εὐποιητιχὸν ἀνθρώπων. ἀρχὴ μὲν οὖν πάσης ἀποδείξεως ὁ ὁρισμός. 
ἔστι μέντοι γε ὥσπερ χύχλος τις χαϑάπερ γὰρ ἐν τοῖς χαϑ᾽ αὑτὰ ὑπαρ- 
χουσιν ἐμφαίνεται τὸ τί ἣν εἶναι, εἰ χατὰ τὸ φαινόμενον ὀρϑῶς προληφϑείη, 

οὕτω χἂν τῷ τί ἦν εἶναι τὰ xaü' αὑτὰ ὑπάρχοντα προδηλοῦται, xol ἐφ᾽ 
ὧν μὲν ῥάων ἣ πρόοδος ἐχ τῶν ὁρισμῶν ἀρχομένοις ἐπὶ τὰ χαῦ᾽ αὑτὰ 
συμβεβηκότα, ὅπερ ἐπὶ τῶν μαϑημάτων μάλιστα συμβαίνει, ἐφ᾽ ὧν δὲ 
ἀνάπαλιν ἐχ τῶν xaÜ' αὑτὰ ὑπαρχόντων, ὡς σχεδὸν ἐπὶ πάντων τῶν 
φυσιχῶν. χαχία δὲ x«i τῆς τῶν συμβεβηχότων ἐχλογῆς, ὅταν μηδὲν πρὸς 
τὸν ὁρισμὸν ὠφελώμεϑα, xoi τῆς τῶν δρισμῶν χατασχευῆς, ἐξ ὧν οὐδέν 
ἐστι παραδηλῶσαι τῶν ὑπαρχόντων τῷ πράγματι: ὥστε ὁπόσοι τοῦτον τὸν 
τρόπον εἰσὶν ἀποδεδομένοι, ὡς μηδὲ εἰχάσαι τι περὶ τῶν συμβεβηχότων 
ὑπάρχειν εὐμαρῶς, δηλονότι λογιχῶς εἴρηνται χαὶ χενῶς ἅπαντες. 

Οὐδενὸς οὖν ἧττον τῶν εἰρημένων ἀναγχαῖόν ἐστι πρὸς τὴν εὕρεσιν 

τῆς οὐσίας αὐτῆς τὸ διελέσϑαι χαὶ τὰ ἔργα χαὶ τὰ πάϑη σύμπαντα τῆς 
ψυχῆς. ὅπως dv γνοίημεν, πότερον ἅπαντα χοινά ἐστιν αὐτῇ πρὸς τὸ σῶμα, 

χαὶ τοῦ ζώου σύμπαντά ἐστι τοῦ συγχειμένου ἔχ τε ψυχῆς xol τοῦ σώμα- 
τος, ἣ τινὰ μὲν χοινὰ τινὰ δὲ αὐτῆς μόνης τῆς ψυχῆς. τοῦτο γὰρ προ- 

λαβεῖν | μὲν ἀναγχαῖον, οὐ ῥάδιον δέ" λέγεται μὲν γὰρ ὑπὸ πολλῶν τῆς 

ψυχῆς εἶναι τὸ ὀργίζεσθαι xal τὸ ϑαρρεῖν xai τὸ ἐπιϑυμεῖν xol τὸ αἰσϑά- 

γεσϑαι ὅλως, φαίνεται δὲ τὰ πλεῖστα πάϑη τοῦ ζώου χοινὰ τῆς ψυχῆς 

20 

10 

1. 2 ζητουμένων] ζητημάτων OC 10 ὁρισμὸν ex ἀριϑμὸν Q 12 ὀνήσει] 

ὠφελήσει Q 14 καὶ (ante ϑυσίας) om. C 15 «àv om. C 2] mpoc- 
ληφϑείη C 22 προδηλοῦται] post οὔ eras. v P: προσδηλοῦται as, fort. recte 
239 ῥᾷον PQ 90 εὐμαρὲς Cs et ex εὐμαρῶς Q? 98 γνοίοιμεν PQ 

J9 πῆς om. Q: incl. s 
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' — , , ^) » ὙΝ --— ! e m Ἁ —- , 9 X 

χαὶ τοῦ σώματος, μάλιστα δ᾽ ἔοιχεν ἴδιον τῆς ψυχῆς τὸ νοεῖν. εἰ δ΄ ἔστι 

χαὶ τοῦτο φαντασία τις T, μὴ ἄνευ φαντασίας, οὐχ ἐνδέχοιτ᾽ ἄν οὐδὲ 
M » , F7 »F 5 , AJ M 3 , , L4 

τοῦτο ἄνευ σώματος εἶναι" ἐξ αἰσϑήσεως γὰρ xoi δι᾿ αἰσϑήσεως ἢ φαντα- 
- e » - -Ὁ- -Ὁ-᾿’ 

σία. ὅϑεν εὐθὺς ἐν ἀρχῇ διοριστέον, ὡς εἰ μὲν ἔστι τι τῶν τῆς ψυχῆς 
Ὑ M € ΄ » - ESL &£y6 e 2 Ἃ 3 915 ' , 

ἔργων xoi παϑημάτων ἴδιον τῆς ψυχῆς, ἐνδέχοιτ ἄν αὐτὴν xat χωρί- 

ζεσϑαι τοῦ σώματος" εἰ μέντοι γε up. ἐστιν ἴδιον αὐτῆς, υηδὲ μόνης 

τῆς πυχῆς; ἀλλὰ πάσας τὰς ἐνεργείας μετὰ σώματος ἀποδίδωσιν, ἣ τούτου 
Ἁ 

y τοῦ Poe ἢ ἑτέρου τινὸς 

ἂν οἵα τε εἴη σώζεσϑαι xal χωρὶς σώματος, εἴπερ μηδὲν ἢ φύσις παρή- 
-- y 

γαγεν ἀργὸν παντελῶς, ἀλλὰ παντὶ τῷ ὄντι χαὶ ἔργον τι προσνενέμηται. 

*() δὲ ἐνιστάμενος πρὸς τοῦτον τὸν λόγον, ὡς μὴ τὴν ἀγωγὴν ἔχοντα 

ὑγιῆ, λίαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ παραχήχοξ. δέον γάρ φησι τὸ τοῦ λήγοντος 
X - , ὙΎ AQ NE e Y ^ 4 5 
ἀντιχείμενον προσλαβόντα ἀνελεῖν τὸ ἡγούμενον, ὃ δὲ προσλαβὼν τὸ dvzt- 

χείμενον τοῦ ἡγουμένου πειρᾶται ἀναιρεῖν τὸ ἑπόμενον. ὁ δὲ τῶν οὕτω 
, , ^ "SO ee 6 , - ) , 3 — » , - 

Tpéyefpis ἐν ἀπολο γι ἄγνοιαν ἐγχαλῶν i dsdees αὐτὸς ἔοιχεν ἀγνοεῖν, 

ὅτι τὸ ̓  ἐνδέχοιτ᾽ ἄν αὐτὴν xol χωρίζεσϑαι᾽ οὐχ ἣν ἀναγχαίας ἀχολουϑίας, 

ἐφ᾽ οἵας ἢ ἀναίρεσις τοῦ ἑπομένου συναναιρεῖ τὸ ἡγούμενον, ἀλλ᾽ | ἐνδε- 

χομένης, ἐφ᾽ ἧς ἔμπαλίν ἐστι τὸ συμβαῖνον: i γὰρ ἀναίρεσις τοῦ ἥγου- 

μένου συναναιρεῖ τὸ ἑπόμενον" εἰ μὲν γὰρ πλευσεῖται Δίων, Mie αὐτὸν 
xal εὐπλοῇσαι, εἰ δ᾽ οὐ πλευσεῖται Δίων, οὐδ᾽ εὐπλοῇσαι αὐτὸν ἐνδέ πῖνε 

ἀλλ᾽ οὐχί, εἰ μὴ εὐπλοῆσαι αὐτὸν ἘΠ χοῦν οὐχ SEDE αὐτὸν οὐδὲ 
e M 

τλεῦσαι. δμοίως δὲ xai ἐπὶ 
5 

τοῦ iboees χαὶ ἐπὶ τοῦ πρᾶξαι xai ἐφ᾽ ἁπάντων, 
- i 

^ 
νδεχομένη ἦν, οὐχ ἀναγχαία. οὕτως δὲ xat, εἰ μὲν 5 

q' ὧν f, ἀχολούϑησις 
wv Q9» ζῷόν ἐστι τὸ πόρρωϑεν προσιόν, ἐνδέχεται αὐτὸ ἵππον εἶναι, εἰ δὲ μὴ ζῶον. 

οὐδ᾽ ἵππον" ἀλλ᾽ οὐχὶ εἰ μὴ ἵππον, οὐδὲ ζῶον. ἁπλῶς ss τὸ Sorte 

ἀχολουϑοῦν ὡς μέρος p, τοῦ ἡγουμένου, εἴ γε ποτὲ μὲν αὐτῷ ὑπάρχει, 

ποτὲ δὲ οὔ, ἐπὶ τούτων δὲ f$, τοῦ ὅλου ἀναίρεσις συναναιρεῖ xol τὸ μέρος. 

οὐχ ἀδιάβλητον οὖν χαὶ τοῦτο τὸ συνημμένον “εἰ μὲν ἔστι τι ἴδιον ἔργον 
τῆς ψυχῆς, ἐνδέχοιτο ἂν E χωρίζεσϑαι᾽ * οὐ γὰρ ἐξ ἀνάγκης. τί γὰρ 

εἰ χαὶ ἴδιον μὲν ἔργον ἔχει, μὴ χωρίζεται δέ, ὥσπερ ὀφθαλμὸς χαὶ χείρ; 

ἀναγχαία δὲ xol ἢ τοῦ ἡγουμένου ἀναίρεσις συναναιροῦσα τὸ ἑπόμενον" " εἰ 

δὲ μηδέν, οὐχ ἂν εἴη χωριστή " ταύτην γὰρ τὴν ἀχολουϑίαν ἐναργὲς ἀξίωμα 

βεβαιοῖ, τὸ μηδὲν ὑπὸ τῆς φύσεως ἀργὸν Neq σϑαι. 

Πῶς οὖν λέγομεν τὴν ψυχὴν φιλεῖν χαὶ ain xoi ὀργίζεσϑαι; πῶς 

δὲ λέγομεν τὴν εὐθεῖαν ἅπτεσϑαι τῆς σφαίρας χατὰ στιγμήν; οὐ γὰρ ὅτι 
i 

^ » 9 

εὐϑεῖα xa? ἑαυτήν (οὐδὲν γάρ ἐστιν), ἀλλ᾽ ὅτι ὃ κανὼν ὃ εὐϑύς, οὐδὲ 
σ -Ὁ , ) ec ΄ 5 7 [ed - “Ὁ 5 , Ἁ M ὅτι τῆς σφαίρας χαϑ᾽ ἕξαυτήν, ἀλλ᾽ ὅτι τῆς χαλχῇς" ἀχώριστον γὰρ xai 

τὸ εὐϑὺ xal τὸ σχῆμα τοῦ ξυλίνου χανόνος xal τῆς χαλχῆῇς σφαίρας, xai 

ἢ χατὰ | στιγμὴν ἁφή, μᾶλλον δὲ ὅλως ἁφὴ τοῦ συνόλου πρὸς τὸ σύνολον. 

10 

10 

f 

ἀφανεστέρου, πάντως δὲ σώματος, οὐχ 15 

“΄- 28 

20 

12 

1 ἴδιον etiam Arist. TUV: ἰδίῳ Arist. rell. 2 οὐχ om. C 1 post μετὰ add. 

τοῦ Cs 12 λήγοντος] ἑπομένου Cs 14 ἀνελεῖν 9 16 αὐτὴν καὶ χωρί- 

ζεσϑαι] χεχωρίσϑαι C 28 οὖν xai] δ᾽ αὖ οὐδὲ C συνημμένον Q 29 τῆς ψυχῆς 
ἔργον Qs 96 εὐϑής (ex εὐϑύς ?) Q 39 μᾶλλον ---ἀφὴ om. Q 
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ey “Δ * L] EO ^ ^C ^ » “ A * ^ , 

οὕτω δὲ xal τὰ τῆς ψυχῆς πάϑη πάντα ἔοιχεν εἶναι χοινὰ μετὰ τοῦ σώ- 19 
A - M Ἁ LÀ A N -“ ^ ' - 

ματος, τὸ ϑυμοῦσϑαι xal τὸ πραὔνεσϑαι xxl τὸ φοβεῖσϑαι xal τὸ ϑαρρεῖν 

x«i τὸ χαίρειν, ὁμοίως δὲ xai τὸ φιλεῖν xol μισεῖν: οὐδὲν γὰρ τούτων οἵα 5 

τε ποιεῖν 7, ψυχὴ μὴ τὸ σῶμα ἐφελχομένη, εἰς ὃ xal τὰς ἐνεργείας ἑαυτῆς 

ἐμφανῶς ἀποστηρίζεται: ἐρυϑραίνονται γὰρ xal ὠχριῶσι xal τρέμουσι, xai 

οὐδὲ τοῖς ποιηταῖς ταῦτα ἄδηλα" “ὄσσε δέ οἱ πυρὶ λαμπετόωντι ἐΐχτην᾽, 10 
M εν Ld A3 x € M A UN , , , 5X7 

xai ᾿ὦχρος τέ μιν εἷλε παρειάς᾽, xai ᾿ἄραβος δὲ διὰ στόμα γένετ᾽ ὀδόν- 
tov'. μηνύει δὲ μάλιστα ἐναργῶς τὸ ταῦτα εἶναι τὰ πάϑη χοινὰ τῆς 

ψυχῆς xai τοῦ σώματος τὸ ποτὲ μὲν ἰσχυρᾶς προσπεσούσης τοῖς ζώοις 
10 αἰτίας xai ἱχανῆς εἰς ὀργὴν ἐχχαλέσασϑαι T, φόβον ἐμποιῇ δὲν Xi je ξΞὶς 9p, ex Uum 9 εμποιήησαι. prjogv 1o 

παροξύνεσϑαι T, φοβεῖσθαι, ἐνίοτε ὃς σμιχρῶν γινομένων xol ἀμυδρῶν τῶν 

αἰτιῶν χινεῖσϑαι λίαν, ὅταν ἐνδεὲς ἢ τροφῆς τὸ ζῶον T| ὑπὸ χυμῶν τινῶν 
5 ^ [4! , , M —- ^ y» ow , ao ^A 

ἐνοχλῆται: ὃ υάλιστα ἐπὶ τῶν μελαγχολιχῶν ἐχδηλον γίγνεται, οἱ μηδενὸς 20 

πολλάχις φοβεροῦ συμπίπτοντος ἐν τοῖς πάϑεσι γίγνονται τῶν φοβουμένων διὰ 

5 τὴν χρᾶσιν τοῦ σώματος χαὶ δεδίασι τὰ ἀδεῇ. x«l ἔοιχεν ἅπαντα τὰ τοιαῦτα 25 

πάϑη ταῖς χράσεσιν ἔἕπεσϑαι τοῦ σώματος xal ἐπιτείνεσϑαι xal ἀνίεσϑαι τοίας 

Y| τοίας αὐτῆς ὑπαρχούσης" xal οὐχ ὡς ὄργανον τούτοις τοῖς πάϑεσιν ὑπηρε- 
- A - o τ I , c" w , AN 3 ^" AA 2) Ἁ uM e 

τεῖται τὸ σῶμα, ὥσπερ τῇ αἰσϑητιχῇ δυνάμει τὰ αἰσϑητήρια, ἀλλὰ πλείων ἢ 

συγγένεια τῷ σώματι πρὸς τὰ πάϑη ἢ τοῖς ὀργάνοις τῆς αἰσϑήσεως πρὸς 

20 τὴν αἴσϑησιν. [ ταῦτα μὲν γὰρ παρὰ φύσιν διατεϑέντα ἐμποδὼν γίνεται 13 
μόνον ταῖς τῆς αἰσϑήσεως ἐνεργείαις: τοῦ σώματος Oi ἣ φαύλη χρᾶσις οὐχ 
ἐμποδίζει τοῖς πάϑεσιν, ἀλλ᾽ ἐγείρει μᾶλλον αὐτὰ xat ἐπιτείνει, ἅτε τῆς 
τούτου φύσεως προσεχέστερον ἐξημμένα. εἰ δὲ ταῦτα τοῦτον ἔχει τὸν 5 

, “ σ s , LM N e » - Ὁ -Ὁ , 

τρόπον, δῆλον ὅτι τὰ πάϑη ταῦτα xal ὅσα ἄλλα τοιαῦτα τῆς ψυχῆς, λόγοι 
»y , 5 / P] e Y ΕΣ Y o M CE , 

26 ἐνυλοί εἶσι, τουτέστιν ἐν ὕλῃ τὸ εἶναι ἔχοντες" ὥστε xal oi ὁριζόμενοι 
τούτων ἕχαστον τῆς ὑποχειμένης ὕλης οὐχ ἀποστήσονται, ὡς 6 τὴν ὀργὴν 10 
*, N ΒΞ “ ALS NE o b] » ^ , , A 

ἀποδιδοὺς ζέσιν τοῦ περὶ xapütav αἵματος Ov ὄρεξιν ἀντιλυπήσεως. xal 
M] - Ἂν —- Ἁ ^ ^ ^ , Ὁ σ * 

διὰ ταῦτα οὖν φυσιχοῦ τὸ ϑεωρῇσαι περὶ τῆς τοιαύτης ψυχῆς, ὅση πρὸς 

τὰ ἔργα αὐτῆς 7| τὰ πάϑη τὴν ὕλην συνεφέλχεται. διαφερόντως δ᾽ ἂν G τῶν is 7| "SER i vnd Mu περ οὐτωθψο να 
30 φυσιχός τε xal ὁ διαλεχτιχὸς ἕχαστον αὐτῶν ἀφορίσαιντο" ὁ υὑὲν γὰρ ὄρεξιν 15 

ἀντιλυπήσεως, 6 δὲ ζέσιν τοῦ περὶ χαρδίαν αἵματος, ὃ διαλεχτιχὸς μὲν τὸ 
εἶδος, ὁ φυσιχὸς δὲ τὴν ὕλην: ὁ μὲν γὰρ λόγος τῆς ὀργῆς ὄρεξις ἀντι- 
λυπήσεως, ἀνάγχη ὃὲ ἐγγίνεσϑαι τοῦτο τὸ εἶδος ἐν ὕλγ, τοιᾷδε: ὥσπερ 90 

rd a e ^ * ** Χ ^w Y M , 5 /— eo , 

οἰχίας ὃ μὲν τὸ εἰδος xat τοῦ εἴδους τὸν λόγον ἀποδίδωσιν, ὅτι σχέπασμα 
or M € M — € ? Ly PE M » ^ , » ^A 

35 χωλυτιχὸν φϑορᾶς τῆς ὑπ ἀνέμων xal ὄμβρων xal χαυμάτων, ἄλλος δὲ 

τὴν ὕλην, ὅτι λίϑοι χαὶ πλίνϑοι χαὶ ξύλα, ἕτερος δὲ ἄμφω συλλαβών, ὅτι 
x σχέπασμα τοιονδὶ ἐξ ὕλης τοιᾶσδε. τίς οὖν ὃ φυσιχὸς τούτων; πότερον ὁ 95 

σι 

2 ante μισεῖν add. τὸ Qs ὃ. 4 post οἵα τε add. ἐστι O 6 ὄσσε] A 404 
1 &ypoc] Γ 35 ἄραβος] Καὶ 35 γίνετ᾽ Homer. 8 μηνύει] σημεῖον Arist. E 
19 πρὸς iteravit Q 20 διαταϑέντα Q! 25 ἔνυλοι] ἐν ὕλῃ Arist. ET 

28 don Q!O: ὅσα ΟΡ 3l ante διαλεχτιχὸς add. δὴ (ex δὲ) Qs 94 τοῦ εἴδους 

τὸν λόγον] τὸν λόγον τοῦ πράγματος C, cf. Arist. 40352: τοῦ εἴδους delendum putat 

Spengel 35 καυμάτων] πνευμάτων Arist. E 
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M 4 ^N , - m Ie φω e ἐΞ , Ζ 

περὶ τὸν λόγον μόνον, τὴν ὕλην δὲ ἀγνοῶν, T, ὃ τῆς ὕλης μόνον πεφροντι- 
, E M M ) e DE 3 bd 2 m" ^N 

ανόμενος; T, υᾶλλον ὁ ἐς ἀμφοῖν. ἐχείνων Om , » , "M5 
χώς, τοῦ λόγου 0&£ £x 

, ec , [d x ^N Ἁ T^ e , Q? e , [4] * , €T 

τίς ἑχάτερος; 6 μὲν δὴ τὸ εἶδος ὁριζόμενος χαῦ᾽ αὑτό, ὃ μὴ πέφυχεν εἶναι 
χαϑ᾽ αὑτό. διαλεχτιχός, ὅϑεν αὐτῷ χενολογεῖν συμβαίνει πολλάχις- ὁ δὲ 

περὶ τὴν ὕλην μᾶλλον : πραγματευόμενος χαὶ τὰ ἀχώριστα πάϑη τῆς ὕλης 

οὐδεὶς ἄλλος ἐστίν, ἀλλ᾽ ὃ φυσιχός: ὃ γὰρ φυσιχὸς περὶ πάντα, ὅσα τῆς 

ὕλης ἔργα χαὶ πάϑη. sins ταὶ μὲν οὖν χαὶ τὸ εἶδος, ἀποστήσει δὲ 

αὐτὸ οὐδέποτε τῆς ὕλης, οὐδ᾽ εἴπερ 6 λόγος δύναιτο συγχωρήσει. δεῖται 
, ^ , m , 

γὰρ ἀεὶ τῆς ὕλης xal οὐχ ὥσπερ ὃ μαϑηματιχὸς ἐφήσει τῷ λόγῳ τὴν 

εὐθεῖαν ἄνευ τῆς ὕλης ὁριζομένῳ: οὐ γὰρ προσδεῖται τῆς ὑποχειμένης 

ὕλης αὕτη. χαϑόλου γὰρ ἄνωϑεν τς Δ 0) ὅτι τοῦ φυσιχοῦ σώματος 
τὰ μέν ἐστι φυσιχὰ πάϑη χαὶ Epit τὰ δὲ ἔξωϑεν αὐτῷ προ y νεται " φυσιχὰ 

, ^, - ^ - - 1 . μὲν Seppócqrec ψυχρότητες, ξηρότητες δγρότητες, τροφής αὔξησις χαὶ φϑίσις 
ἔξωϑεν ὃὲ προσγίγνεται ὁπόσα αὐτῷ αἱ Eu προστιϑέασιν T, χοσμοῦσαι 

κ [24 b ^ , A1 N ^ 9. 

τὴν ὕλην ἢ διορϑούμεναι τὸ ἐνδεὲς αὐτῆς xal ἐλλεῖπον, χαλχευτιχὴ μὲν 

χαὶ τεχτονιχὴ χοσμοῦσαι τὴν ὕλην, ἰατριχὴ δὲ xal γεωργία βοηϑοῦσαι 

αὐτῆς ταῖς ἐλλείψεσιν. ἔστι μέντοι 1ε xal ἕτερον εἶδος ἀχώριστον μὲν τοῦ 
i 

€ , 

φυσιχοῦ σώματος, οὐχ ἧ δὲ φυσιχὸν σῶμα ὑπάρχον αὐτῷ. εἴτε πάϑος 

14 

3:0 

εἴτε συμβεβηχὸς ἐθέλοι τις αὐτὸ ὀνομάζειν, olov τὸ εὐθὺ τὸ χεχλασμένον ?5 
' M A Ὰ M eo S» e ' - 

τὸ τρίγωνον τὸ xoikov τὸ χυρτὸν xai ὅσα ἄλλα T, μαϑηματιχὴ ϑεωρεῖ, 

ἀφαιροῦσα μὲν τὰ φυσιχὰ σύμπαντα πάϑη, μόνα δὲ αὐτοῦ τὰ πέρατα xai 

τὰ διαστήματα ἐξετάζουσα xal μηδαμοῦ προσλαμβανουσα ἐν τοῖς λόγοις τὴν 

ὕλην T, τὰς φυσιχὰς ποιότητας. | 
Πάλιν οὖν ἄνωϑεν ἀναληπτέον, ὅτι πολλαὶ ϑεωρίαι περὶ τοῦ εἴδους, 

& εἶδος ἤτοι φυσιχὸν T, μαϑηματιχὸν T, τεχνιχόν. τὸ μὲν οὖν φυσιχὸν 
e Ν Y e b - 5 ) E M » [τὰ Ld M 

ὃ φυσιχὸς xat ὃ διαλεχτιχὸς ϑεωρεῖ, ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἄνευ τῆς ὕλης, ὁ δὲ 

υ 
i 

» e? e ^N ) er , ^N 5 ' , , ΄ 

ἄνευ τῆς ὕλης, ot δὲ μεϑ᾽ ὕλης. τούτων δὲ ἅπαντων ἐστὶν ἀνωτέρω ὃ 
περὶ τὰ ὄντως εἴδη πραγματευόμενος τὰ παντάπασι χεχωρισμένα τῆς ὕλης 
χαὶ τῷ λόγῳ χαὶ τῇ ὑποστάσει, ὥσπερ ὁ πρῶτος φιλόσοφος. ταῦτα μὲν 

οὖν ἔξωϑεν διῃρήσθω οὐ λίαν ὄντα τῆς προχειμένης πραγματείας ἀλλότρια" 
TEES Tir, 6& 602 ὃ λόν - ἐλέ ^ NM 4 — (ὃ X ! ^ e : , ἐπανιτέον ὃὲ ὅϑεν jyoc. ἐλέγομεν δὲ ὅτι τὰ πάϑη τῆς ψυχῆς ἀχώριστα 
τῆς φυσιχῆς ὕλης τῶν ζώων ἐστί, xal οὐχ ὥσπερ γραμμὴν xai ἐπίπεδον 

τῷ λόγῳ δυνατὸν ἀποστῆσαι τῆς ὑποχειμένης ὕλης, οὕτω xai ϑυμὸν xal 
, , A ^w N e , , - , - 

φόβον, ἀλλὰ δεῖ τοὺς ὅρους τούτους συμπλέχεσϑαι τοῖς παϑήμασι τοῦ 

σώματος. 
r A. ἢ T ^ , e 

2. Ταῦτ᾽ οὖν xpoOtoptodusvot ἁπτόμ. εϑα λοι 
ρίας. ἀνάγχη δὲ πρότερον τὰς τῶν παλαι gos ας EROS xol χοινω- 

I5 

9 δὴ (post ἐχείνων) an δὲ dub. Q: δὲ s: δὲ ἐν Arist  - 5 mepi om. Q 14 ὁπόσα] 

ὅσα Cs 19 ὀνομάζειν αὐτὸ Qs 24 post πάλιν add. μὲν as 21 post 

ras. P 90 post παντάπασι ras. P 33 ἀχώριστα] οὔτε ὡς χωριστὰ Arist. E 
90 τούτους] τούτων Cs 98 προσδιορισάμενοι Q'! ἁπτώμεϑα C 

τὰ 

v 



THEMISTII DE ANIMA A [Arist. A 2 p. 403520 — 404229] 0 

νοὺς συμπαραλαβεῖν εἰς σχέψιν, ὅσοι τι περὶ αὐτῆς ἀπεφήναντο, ὅπως τὰ |5 
μὲν χαλῶς εἰρημένα λάβωμεν, τὰ OE μὴ χαλῶς φυλαξώμεϑα. 25 

᾿Επειδὴ τοίνυν τὸ ἔμψυχον τοῦ ἀψύχου δύο τούτοις μάλιστα διενήνοχε, 

τῷ τε χινεῖσϑαι ἐξ ἑαυτοῦ xal τῷ αἰσϑάνεσθϑαι, εἰς τὰ δύο ταῦτα εὐϑὺς 

οἱ παλαιότεροι ταῖς δόξαις διενεμνήϑησαν, ot μὲν ἀπὸ τῆς χινήσεως μάλιστα, | 

οἱ δὲ ἀπὸ τῆς αἰσϑήσεως ὁρισάμενοι τὴν ψυχήν, χινήσεως μὲν Δηυόχριτος 16 

xoi ᾿Αναξαγόρας, τυχὸν O& xoi Πλάτων. οὗτοι δὲ προστιϑέντες, ὡς ᾧοντο, 
χαὶ τὸ ἐφεξῆς, ὅτι τὸ μὴ χινούμενον αὐτὸ οὐχ ἐνδέχεται χινεῖν ἕτερον, ὅ 

τῶν χινουμένων τὴν ψυχὴν ἀπεφήναντο. ὅϑεν Δημόχριτος πῦρ χαὶ ϑερμόν 
10 φησι τὴν ψυχήν" ἀπείρων γὰρ ὄντων τῶν σχημάτων ἃ ταῖς ἀτόμοις προς- 

cn 

τίϑησι, τὴν μὲν πανσπερυίαν αὐτῶν στοιχεῖα ποιεῖ τῆς ὅλης φύσεως, τού- 
των δὲ τὰ σφαιροειδῆ τῆς ψυχῆς, διὰ τὸ μάλιστα διὰ παντὸς τοῦ σώματος 10 

διαδύεσϑαι τοῦτο τὸ σχῆμα χαὶ χινεῖν τὰ λοιπὰ αὐτὴν χινουμένην. εἰ δὲ 

wx δρᾶται ἢ ψυχὴ χαΐτοι σῶμα οὖσα οὐ ϑαυμαστόν: xol γὰρ τὰ ἐν τῷ 
15 ἀέρι χαλούμενα ὥς φησι ξύσματα, ἃ φαίνεται ἐν ταῖς διὰ τῶν ϑυρίδων 15 

ἀχτῖσιν, οὐχ ἂν φανείη μὴ ἐλλάμποντος τοῦ ἡλίου, ἀλλὰ χενὸς παντάπασιν 
e - e 

ἡμῖν 0 ἀὴρ δοχεῖ χαίτοι σωμάτων στερεῶν πεπληρωμένος" ὧν ἔτι πολὺ 

σμιχκροτέρας xal ταχυτέρας τὰς ἀτόμους ὑπολαμβάνει xol μάλιστά γε ἅπα- 
σῶν τὰς σφαιροειδεῖς, ἐξ ὧν ἢ ψυχή. διὸ xal τοῦ ζῆν ὅρον εἶναί φησι 90 

20 τὴν ἀναπνοήν: τοῦ γὰρ περιέχοντος συνάγοντος τὰ τῶν ζώων σώματα 

xoi διὰ τῆς τοιαύτης συναγωγῆς ἐχϑλίβοντος ἐν αὐτοῖς τὰ σφαιροειδῇ 

σχήματα, ἅπερ αἰεὶ χινούμενα τῆς τῶν ζώων χινήσεως αἴτια γίνεται, 
βοήϑειαν γώνεσϑαι τῷ ζώῳ, ϑύραϑεν ἐπεισιόντων ἄλλων τοιούτων ἐν 25 

τῷ ἀναπνεῖν xal ὥσπερ ἀντισηχώσεως. γιγνομένης τῶν ὑπὸ τῆς ἐχπνοῆς 

25 σχεδαννυμένων xat τῶν ὑπὸ τῆς ἀναπνοῆς εἰσελχομένων, xol ζῆν δὴ μέχρις 

ἂν δύνηται τὰς σφαιροειδεῖς ταύτας ἀτόμους εἰσέλχειν τε χαὶ ἀποπέμπειν. 80 

μήποτε ὃὲ xoi τῶν [[υϑαγορείων τινές, | φησὶν ᾿Αριστοτέλης (οὐχ οἶδα 17 

οὕστινας λέγων τοὺς οὕτως λέγοντας [Πυϑαγορείους), εἰς τοιαύτην δόξαν περὶ 

τῆς ψυχῆς ὑποφέρονται, ot μὲν αὐτὰ τὰ ἐν τῷ ἀέρι χινούμενα σώματα, οἱ 

80 0& τὴν ταῦτα χινοῦσαν αἰτίαν τὴν ψυχὴν ἀποφηνάμενοι, διότι μηδέποτε cx 

, - ^ M τ , ὟΝ PA! ΄ - — X €- 

ἠρεμεὶ xdy παντελὴς Ἢ νηνεμία. ἴδιον δὲ μάλιστα τῆς ψυχῆς τὸ χινεῖν 

ὑπολαμβάνουσι xai ὅσοι τὴν ψυχὴν τῷ αὐτοχινήτῳ χαραχτηρίζουσιν " ἐοίχασι 
γὰρ ἅπαντες οὗτοι πεπιστευχέναι τὴν χίνησιν οἰχειότατον εἶναι τῇ ψυχῇ, 10 

ὶ τὰ μὲν ἄλλα χινεῖσϑαι ὑπὸ τῆς ἧς, ταύτην δὲ μόνην ὑφ᾽ Eau; χα μὲν ἃ χινεῖσθαι ὑπὸ τῆς ψυχῆς, ταύτη μόνην ὑφ᾽ ἑαυτῆς. 

35 “Ομοίως δὲ καὶ ᾿Αναξαγόρας ψυχὴν λέγει τὴν χινοῦσαν ἀρχήν, xol εἴ ϑ INR ORE Toe porev ensem xiu 
τις ἄλλος εἴρηχεν ὡς τὸ πᾶν ἐχίνησε νοῦς. οὐ μὴν ὁμοίως ὥσπερ Δημό- 
xpttoc* ἐχεῖνος μὲν γὰρ οἴεται νοῦν xai ψυχὴν μηδὲν διαφέρειν: τὸ γὰρ 15 

- 
5 ἀληϑὲς εἶναι τὸ φαινόμενον τῇ αἰσϑήσει, ὡς xai τὸν νοῦν συλλαμβανούσῃ; 
Ἁ ΄ 

χαὶ ταὐτὸν ὑπολαμβάνει τῷ αἰσϑάνεσθϑαι τὸ φρονεῖν, xal ἐπάγεται μάρτυρα 

l συμπεριλαβεῖν P post εἰς add. τὴν Q 10 ταῖς VL: τοῖς PQC 11 μὲν 

om. Arist. praeter E στοιχεῖα λέγει τῆς ὅλης φύσεως Arist. praeter E qui τῆς ὅλ. 

φ. στ. λέγει 13 αὐτὴν χινουμένην add. Q in marg. 16 ἐχλάμποντος as 
2] τὰ ante ἐν C 29 ἐπεισιόντων] εἴτ᾽ εἰσιόντων Arist. E 24 post τῶν add. 
9:0 29 ἀναπνοῆς scripsi: πνοῆς 94 δὲ] οὖν Qs 
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“Ὅμηρον, ὅτι χαλῶς πεποίηχε τὸν ἽἝχτορα ἡνίκα ἔχειτο ἀναισϑητῶν, ὅτι 17 

ἔχειτο ἀλλοφρονέων. οὐ δὴ χρῆται τῷ νῷ ὡς διαφέροντι τῆς αἰσϑήσεως 

xol δυνάμει τινὶ περὶ τὴν ἀλήϑειαν, ἀλλὰ ταὐτὸν ποιεῖ νοῦν τε xai αἴσϑη- 

σιν, τουτέστι ταὐτὸν ψυχήν τε χαὶ νοῦν. ᾿Αναξαγόρας δὲ ἧττον μὲν δια- 
ὅ σαφεῖ περὶ τούτων, πολλαχόϑι μὲν γὰρ τὸ αἴτιον τοῦ χαλῶς καὶ ὀρϑῶς 

τὸν νοῦν λέγει ὡς ὄντα ϑειότερον τῆς ἄλλης ψυχῆς, πολλαχόϑι δὲ χαὶ 

συγχεῖ, ταὐτὸν λέγων νοῦν xal ψυχήν: ἐν ἅπασι γὰρ αὐτὸν ὑπάρχειν 

τίϑεται τοῖς ζώοις xal μεγάλοις χαὶ μιχροῖς xat τιμιωτέϊροις xal ἀτιμοτέ- 18 

pote. οὕτω δ᾽ dy τὴν αἴσϑησιν νοῦν λέγοι: αὕτη γὰρ σχεδὸν πᾶσιν 

10 ὑπάρχει τοῖς ζώοις: οὐ γὰρ δὴ ὁ χατὰ φρόνησιν νοῦς λεγόμενος πᾶσιν 
δμοίως ὑπάρχει τοῖς ζώοις, ἀλλ᾽ οὐδὲ τῶν ἀνθρώπων ἴσως τοῖς πολλοῖς. ὅ 

“Ὅσοι μὲν οὖν ἐπὶ τὸ χινεῖσϑαι ἐξ ἑαυτοῦ τὸ ἔμψυχον ἀπέβλεψαν, 
οὗτοι τὸ χινητιχώτατον ὑπέλαβον εἶναι τὴν ψυχὴν ὡς αὐτὴν χινοῦσαν τὸ 
ζῶον: ὅσοι δ᾽ ἐπὶ τὸ γινώσχειν xol τὸ αἰσϑάνεσϑαι τῶν ὄντων, οὗτοι δὴ 10 

15 λέγουσι τὴν ψυχὴν τὰς ἀρχάς, ot μὲν πλείους ποιοῦντες τὰς ἀρχὰς ταύτας 

χαὶ τὴν po" oi δὲ μίαν ταύτην. οὕτω γὰρ UEM ἐχ τῶν ἀρχῶν συγ- 
χειμένην αὐτῶν τε ἐχείνων ἀντιλαμβάνεσϑαι χαὶ τῶν ἐξ αὐτῶν. Mu 

᾿Εμπεδοχλῇς ἀρχὰς ἡγούμενος εἶναι πάντων τὰ ΕΙΣ στοιχεῖα χαὶ τὸ 15 
νεῖχος χαὶ τὴν φιλίαν ἐχ ταὐτοῦ ποιεῖ τὴν ψυχὴν xal τὴν αἴσϑησιν" λέγει 

20 γὰρ ὡς ᾿ γαίῃ μὲν γαῖαν ὀπώπαμεν, ὅδατι δ᾽ ὕδωρ᾽ τίϑεται δὲ xal ἕχαστον 
τούτων ψυχήν, ὡς οὐκ ἂν ἄλλως αἰσϑανομένης τῶν ἔξωϑεν, εἰ μὴ τῷ 20 

, e , ' M ' e "6 NR M APP , z 9  .5 , ' 

ομοῖῳ  χοινὴ γὰρ xat τοῦτων 18] ἡ 00cQ τὸ γιγνώσχεσθαι τῷ ὁμοίῳ τὸ 

΄ 25 

Χ 

ὅμοιον. διὰ τοῦτο δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον xat ὁ Τίμαιος τὴν Ψυχὴν ἐχ τῶν 

στοιχείων motel, ἐχ τῆς ἀμερίστου φύσεως xal πάντη dóÀou xal ἀσωμάτου 
^ ^ ^ A , M , , ^ ^ , Ἁ T 

xai τῆς περὶ τὰ σώματα μεριστῆς υέσην αὐτὴν συγχεχρᾶσϑαι λέγων. τὴν 35 τῷ σι 

^ "n. 5 ΄ i] y. er , ^ » e , 

μὲν οὖν ἀμέριστον xai aOÀov ἥντινα λέγει, μᾶλλον ἄν τις ὑπονοήσειεν" 

περὶ ὃὲ τὰ σώματα μεριστὰς εἰ μὲν τὰς πρώτας λέγοι ποιότητας, οἷον 

ὑγρότητα χαὶ ξηρότητα χαὶ τὰς συστοίχους, οὐχ ἂν εἶεν αὗται περὶ | τὰ 19 
4 , ' M M ey » x ^ N RA y M 

σώματα μερισταί, ἀλλὰ περὶ τὴν ὕλην" εἰ ὃὲ τὴν φυτιχὴν δύναμιν, εἴη μὲν 

80 ἂν αὕτη περὶ σώματα μεριστή: προσχρῆται γὰρ οὐ τῇ ὕλη τῇ ἀμόρφῳ 
παντελῶς, ἀλλὰ τοῖς στοιχείοις, xal ταῦτα συγχρίνει τε xal διαχρίνει, xal 5 

περὶ ταῦτά ἐστι μεριστή. διὰ τί δὲ οὐ χαὶ τὴν αἰσϑητιχὴν τοιαύτην ἂν 
εἴποιμεν χαὶ τὴν ἐπιϑυμητιχὴν xol τὴν ϑυμιχήν; ἅπασαι γὰρ περὶ σώματα 

χαὶ ἐν σώμασι, xol ὅσαι αὐτῶν ἄλογοι παντελῶς xal ὅσαι ὑπήχοοι λόγῳ. 
35 εἰ 0E ταύτας ἁπάσας λέγοι περὶ τὰ σώματα μεριστάς, τὴν Ait dy 10 

λοιπὸν qum ψυχὴν μέσην εἶναι ποιοῖ τῆς τε ἀμερίστου xal τῆς περὶ τὰ 

Ὅμηρον] non exstat, sed cf. V 698 2 οὐ δὴ] οὐδὲ C 9 πολλαχόϑεν Ms 
7 ταὐτὸν λέγων νοῦν καὶ ψυχήν] similia Arist. plerique: τοῦτον elvat τὴν ψυχήν Arist. ESX 

χαὶ] τε xoi C 9 λέγει ΡΟ 10 οὐ γὰρ --- (11) ζώοις] ὁ δὲ νοῦς οὐ πᾶσιν C 
14 τὸ (ante αἰσϑάνεσϑαι) etiam Arist. EUX: om. Arist. rell. δὴ Arist. U: δὲ 
Arist. rell. praeter VW qui om. 15 τὰς ἀρχὰς ταύτας etiam Arist. SXy: om. Arist. E 
18 καὶ] ἢ Q 20 γαίῃ] Emped. v. 321 Karst., 333 Stein δ᾽ (post ὕδατι) om. 
Arist. E 26 μᾶλλον] τὸν νοῦν C 21 λέγει Qs 29 φυσιχὴν C 90 post 
περὶ add. τὰ Cs 91 xai ταῦτα] ταῦτα γὰρ C 33 τὴν (ante ϑυμιχήν) om. Q: inel. s 
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σώματα μεριστῆς xul ἐχ τούτων συντεϑεῖσϑαι xal συγχεχρᾶσϑαι, οὐ χυρίως 

λέγων τὸ συγχεχρᾶσϑαι. οὐ γὰρ δήπου συμφϑαρέντος τῷ ἀμερίστῳ τοῦ 

μεριστοῦ χαὶ τὴν μὲν οἰχείαν δύναμιν ἀπολεσάντων, συστησάντων δὲ ἐν τῷ 

χράματι ποιότητα ἰδιάζουσαν, οὕτω γέγονεν ἢ ψυχή, ἀλλ᾽ ὅτι f φύσις τῆς 

λογιχῆς ψυχῆς νοῦ μέν ἐστι φαυλοτέρα τῶν δὲ ἀλόγων δυνάμεων πολὺ 
βελτίων, ἔχουσα πρὸς ἑχάτερα συγγένειαν, ὥσπερ χαὶ τὰ χεχραμένα πρὸς 

τὰ στοιχεῖα ἐξ ὧν ἐχράϑη. χαὶ διὰ τοῦτο χρῆσϑαι δύο δυνάμεσι πρὸς 

χατάληψιν τῶν ὄντων τῇ τε ταὐτοῦ χαὶ τῇ ὑαερβαι ὅταν μὲν γὰρ τὰ 
(évq xai τὰ ud dou His τὴν ταὐτότητα ἀν ἡ ϑβήξια ὅταν δὲ τὰς διαφορὰς 
προσλαμβάνῃ, τὴν ἑτερότητα ἐξεθρίσχει. ἃς χαὶ αὐτὰς ἀπὸ τῶν στοιχείων 

. ΟἹ 

ἐρανίζεται, τὴν ταὐτοῦ μὲν ἀπὸ τῆς ἀμερίστου φύσεως, τὴν ϑατέρου δὲ 
e 

ἀπὸ τῆς μεριστῆς. οὕτω μὲν οὖν xai ὁ Τίμαιος τὴν ψυχὴν &x τῶν στοι- 
χείων ποιεῖ, χαὶ μη ποτε ὅπερ | εἴρηται οὐ πᾶσαν ἀλλὰ τὴν λογιχὴν μόνην, 

ἥπερ dv εἴη xol τοῦ χόσμου ψυχή; τὰς γὰρ παϑητιχὰς δυνάμεις ὕστερον 

προσυφῆναί φησι τοὺς δευτέρους ϑεούς, τοὺς τῶν ϑνητῶν ζώων δημιουρ- 
τούς. ἀλλ᾽ ὅτι γε xal αὐτὸς προσεδεήϑη τῶν στοιχείων εἰς τὴν 
σύστασιν τῆς ᾿ψυχῆς, ἵνα γινώσχειν ἔχοι τοῖς ὁμοίοις τὰ ὅμοια, δῆλόν 
ἐστιν. 

“Ομοίως δὲ xal ἐν τοῖς περὶ φιλοσοφίας διώρισται αὐτὸ μὲν τὸ ζῶον 
ἐξ αὐτῆς τῆς τοῦ ἑνὸς ἰδέας εἶναι χαὶ τοῦ πρώτου μήχους χαὶ πλάτους χαὶ 

βάϑους, τὰς δ᾽ ἄλλας ὁμοιοτρόπως. τὴν γὰρ ἀσώματον φύσιν τοῦ μὲν 
συνεχοῦς ποσοῦ πόρρωϑεν εἶναι παντάπασιν ὑπελάμβανον οἱ ἄνδρες ἐχεῖνοι, 

ἅτε ἐν ὄγχῳ μὴ ὑφεστῶσαν, τοῦ διωρισμένου δὲ οἰχείαν εἶναι: πλῆῇϑος 

γὰρ xoi ἐχείνης εἶναι τῆς φύσεως ἐξ ἑνάδων ἀληϑινῶν συντεϑειμένον ὑπε- 
γόουν, οὐχ οἵαις ἡμεῖς χρώμεϑα ἐπὶ τῶν σωμάτων μονάσιν, ὧν οὐδέν 

ἐστιν ἕν aus ἀλλὰ πλείω, μᾶλλον δὲ ἄπειρα: διὸ χαὶ εἰδητιχὸν ἐχά- 

Àoov τοῦτον τὸν ἀριϑῳὸν ἅτε ALTE ἐξ εἰδῶν, xai τοὺς ἀριϑμοὺς 
ἐχείνους εἴδη τῶν ὄντων ἐτίϑεντο" ᾿ἀριϑμῷ δέ τε πάντ᾽ ἐπέοιχε᾽. τοῦ 

μὲν οὖν αὐτοζώου, τουτέστι τοῦ χόσμου τοῦ νοητοῦ, στοιχεῖα τὰ πρῶτα 
ἐποίουν τῶν εἰδητιχῶν ἀοιϑμῶν τὴν τοῦ ἑνὸς ἰδέαν xal τὴν τῆς πρώτης 
δυάδος xal τὴν τῆς πρώτης τριάδος xai τὴν τῆς πρώτης τετράδος" ἐπειδὴ 5 
ΝᾺ » - d - S , — ^ 3 5» M Lug , € ^ 3 ΠΑ͂ΝΕ 

γὰρ ἐν τῷ νοητῷ χόσμῳ δεῖ πάντως τὰς ἀρχὰς παρεμφαίνεσϑαι τοῦ αἰσϑη 
τοῦ, 6 ὃὲ αἰσϑητὸς ἐκ υμήχους ἤδη xai πλάτους xai βάϑους, | τοῦ μὲν 

, - ἰδέ * M , 5 ἂς ὃ (ὃ A 5 M ' ρον 3 2 EN υήχους ἰδέαν εἶναι τὴν πρώτην ἀπεφήναντο δυάδα: ἀπὸ γὰρ ἑνὸς ἐφ᾽ ἕν 
τὸ μῆχος, τουτέστιν ἀπὸ σημείου ἐπὶ σημεῖον: τοῦ δὲ μήχους ἅμα xai 

πλάτους τὴν πρώτην τριάδα: πρῶτον γὰρ τῶν ἐπιπέδων σχημάτων ἐστὶ τὸ 

τρίγωνον: τοῦ δὲ μήχους xal πλάτους xai βάϑους τὴν πρώτην τετράδα’ 

πρῶτον γὰρ τῶν στερεῶν ἐστὶν ἢ πυραμίς. ταῦτα δὲ ἅπαντα λαβεῖν ἔστιν 

11 

19 

20 

15 

6 xexpappéva as 15 φησι] Tim. p. 41} 42E 11 ἔχῃ € 18 ἐν τοῖς 

x. φιλοσοφίας] cf. Bernays D. Dial. d. Arist. p. 170 20 τὰς δ᾽ ἄλλας] hane lection 

testatur Philop.: τὰ δ᾽ ἄλλα Arist. ὁμοιοτρόπως Spengel ex Arist.: ὁμοιοτρόπους 

συντιϑέμενον Q: συντεϑειμένων C 25 ἀκριβὲς C 26 post ἀριϑμοὺς add. 23 

C 27 ἀριθμῷ] cf. Zeller Ph. d. Gr. I 1 p. 346,2 

eu 
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, ^ MI !4 m- , Ἁ N 1 μι - ΄ * 

ix τῶν Περὶ φύσεως Ξενοχράτους. τὸ μὲν οὖν αὐτοζῶον, τουτέστι τὸν 2] 

χόσμον τὸν νοητόν, ἐχ τῶν πρώτων ἐποίουν ἀρχῶν, τὰ δὲ ἐπὶ μέρους ἐχ 
-Ὁ y 

τῶν ὑφειμένων: ὥσπερ yàp τὰ αἰσϑητὰ ἔχει πρὸς ἄλληλα, οὕτω xal τὰς 
^ - ^ y 

ἰδέας αὐτῶν πρὸς ἀλλήλας ἔχειν. 
Ἔτι δὲ xai ἄλλως τὸν αὐτὸν τοῦτον λόγον μετήεσαν: ἐπειδὴ γὰρ ἣ 1ὅ 

ψυχὴ πλείοσι δυνάμεσι χρῆται εἰς χατάληψιν τῶν ὄντων, νῷ χαὶ ἐπιστήμῃ 
. e ' , ΄ Ἁ x “ L4 2 —- ME 422 35 7 9354 

xai δόξῃ xal αἰσϑήσει, τὸν μὲν νοῦν ἔχειν ἐκ τῆς τοῦ ἑνὸς ἰδέας αὐτὴν 
^N 5 , b] , « — , P] 

διωρίζοντο, τὴν δὲ ἐπιστήμην ix τῆς πρώτης δυάδος: ἀφ᾽ ἑνὸς γὰρ ἐφ 

ἕν xal ἢ ἐπιστήμη. ἀπὸ γὰρ τῶν προτάσεων ἐπὶ τὸ συμπέρασμα" τὴν 90 
E 

I 

δόξαν δὲ ix τῆς πρώτης τριάδος, ὅσος ἦν x«l τοῦ ἐπιπέδου ἀριϑμός" τῆς 

ὃ ψεῦδος ἐχ τῶν προτάσεων - αἴσϑησιν 
ἧς x«i fj τοῦ στερεοῦ σώματος ἰδέα" 25 

γὰρ δόξης ἤδη καὶ τὸ ἀληϑὲς xat 

δὲ ἀπὸ τῆς πρώτης τετράδος, ἐ 

περὶ γὰρ τὸ τοιοῦτον σῶμα ἣ αἴσϑησις. τῶν μὲν γὰρ ὄντων ἁπάντων 

ἀρχὴ τὰ εἴδη xal ὃ εἰδητιχὸς ἀριϑωός, αὐτοῦ δὲ τοῦ ἀριϑῳοῦ στοιχεῖα τὸ 
ἕν xai ἢ δυὰς ἢ ἀόριστος ἣν ὑπετίϑεσαν τῷ ἐνὶ πρὸς γένεσιν τοῦ πλήϑους 

ET 5 ϑ — e ,£R * ^ x x Α LP P A [s] ». ^ Y» 55i 

τῶν ἀριϑμῶν: ἐξ αὐτοῦ μὲν γὰρ τοῦ ἑνός, εἴπερ ἕν εἴη τῷ | ὄντι, οὐδὲν 29 
σ , , M 5 - »y- » ^A ow , e , 

y ἕτερον παραχϑείη, πλήϑους δὲ ἐν τοῖς εἴδεσιν ὄντος δεῖ φύσεως ἑτέρας 
, - nc ) ue N e "n 3» , , P 

οχειμένης τῷ ἕνί, παρ᾽ ἧς τὸ πλῆϑος, ἣν ἀόριστον δυάδα ἐχάλουν" 
^ σ Ἁ A E - » , - Y 4 V wo i] 

α μὲν ὅτι μεριστὴ xai πλήϑους ἤδη ποιητιχή. ἀόριστον δὲ ὅτι μὴ 5 
" *, - e * Y A m EFI *, -Ὁ-΄ e e € P4 ὟΝ * 

εἶχεν οἰχεῖον ὅρον. ἀλλὰ παρὰ τοῦ ἕνὸς αὐτῇ ὁ ὅρος ἐχάστου &lÓoUC ἐχο- 

ρηϊεῖτο, xal ταύτης τῷ ἑνὶ παρυποστάσης τῆς φύσεως οὕτω πληϑυνϑῆναι 
τὸν εἰδητιχὸν ἀριϑμόν, xol ταύτης εἶναι εἰχόνα τὴν ἐν τοῖς σώμασιν ὕλην, 

ὥσπερ τοῦ ἑνὸς τὸ ἔνυλον εἶδος. τὴν οὖν ψυχὴν συγχειμένην ἐχ τῶν 10 

αὐτῶν ἀρχῶν ἐξ ὦνπερ ὃ εἰδητιχὸς ἀριϑμός, συγχειμένην δὲ οὐ τῷ χεχρᾶ- 
9 ' - , » , € ' b C. εἰσ ON - ^ Li 

σϑαι ἀλλὰ τῷ μέσην ἔχειν τάξιν ὑπὸ μὲν τοῦ ἑνὸς παραχϑεῖσαν, τὴν δὲ 

περὶ τὰ σώματα μεριστὴν φύσιν παραγαγοῦσαν: συγχειμένην οὖν ἐχ τῶν 15 

Sa 

O2 C^ C ς ως e 

αὐτῶν ἀρχῶν τοῖς εἰδητιχοῖς ἀριϑμοῖς εἰχότως γιγνώσχειν τὰ ὄντα. 
ey A εν M e ' , "^ M S cx , $, Οὕτω uiv οὖν xol ὃ παρὰ [[]λάτωνι Τίμαιος xot αὐτὸς Πλάτων ἐχ 

τῆς πρὸς τὰς ἀρχὰς συγγενείας τῇ ψυχῇ τῶν ὄντων τὴν χατάληψιν ἀποδι- 
δόασιν. ἦσαν δ᾽ ἕτεροι ot xal τὰ δύο ἅμα συμπλέχοντες εἰς τὴν ἀπόδοσιν 90 

τῆς ψυχῆς, τό τε χινεῖν xal τὸ γιγνώσχειν, ὡς ὃ τὴν ψυχὴν ἀποφηνάμενος 

ἀριϑμὸν χινοῦντα ξαυτόν, διὰ μὲν τοῦ ἀριϑμοῦ τὴν γνωστιχὴν δύναμιν 
37m 

ἐνδειχνύμενος, διὰ δὲ τοῦ χινεῖν ἑαυτὸν τὴν χινητιχήν. τῷ [^1] 

"Amavtec μέντοι γε ὅσοι τὸ γιγνώσχειν οἰχεῖον ἔϑεντο τῇ ψυχῇ xat 
διὰ ταῦτα ἐχ τῶν ἀρχῶν αὐτὴν συνεστήσαντο, τῇ περὶ τῶν ἀρχῶν δια- 

φορᾷ xai περὶ τῆς ψυχῆς συνδιηνέχϑησαν. περὶ δὲ τῶν ἀρχῶν διαϊφέρον- 33 
ται πρὸς ἀλλήλους οὐ μόνον, τίνες εἰσίν, ἀλλὰ xal ὁπόσαι, xal χαϑ᾽ ἔχα- 

τερόν γε αὐτῶν οἵ μὲν μᾶλλον, ot δὲ ἧττον: μᾶλλον μὲν οἱ σωματιχὰς 
ἀρχὰς τοῖς ἀσωμάτους, ἧττον ὃὲ πρὸς τούτους οἱ μίξαντες 5 

ας τὰς δὲ τοίας τὰς ἀρχὰς ἀποφηνάμενοι" καὶ πάλιν γε αὖ 

ποιοῦντες τὰς 

χαὶ τὰς μὲν τοί 

α 
1 Ξενοχράτους] fr. 39 Heinze 9 post τὸν αὐτὸν add. δὴ Qs 9 cupmép P 
28 xai (post οὖν) om. C 40 post τοίας (bis) ras. P 



10 

15 

20 

30 

11 

20 

22 

3T 

THEMISTII DE ANIMA A [Arist. A 2 p. 4052 —»8] 

^ 

περὶ τοῦ πλήϑους μᾶλλον μὲν ot μίαν τοῖς ἀπείρους, ἧττον O& οἱ πλείους 

μιᾶς πρὸς ἑχατέρους. ἑπομένως δὲ ταῖς περὶ τῶν ἀρχῶν ὑποϑέσεσι xol 

περὶ τῆς ψυχῆς διορίζονται. τοῦτο δὲ ἠχολούϑει μὲν μάλιστα τοῖς οἰχειότα- 
toy τῆς ψυχῆς τὴν πάντων γνῶσιν ὑπολαμβάνουσιν xai διὰ τοῦτο Bx τῶν 

ἀρχῶν xal ταύτην ποιοῦσιν: οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ ὅσοι τὸ χινεῖν τῆς ψυχῆς 

σύμφυτον δύναμιν ὑπενόησαν, εἰχότως xal οὗτοι συγγενῆ ταῖς ἀρχαῖς αὐτὴν 
ἀποφαίνονται" εὔλογον γὰρ χαὶ λίαν πιϑανὸν τὴν χινητιχωτάτην αἰτίαν ἐν 

ταῖς πρώταις ἀρχαῖς χατατάσσειν. ὅϑεν ἔδοξέ τισιν ἐχ πυρὸς εἶναι μάλιστα 
ἢ ψυχή, ὅτι τὸ πῦρ λεπτομερέστατον xai ἥχιστα σωματῶδες xal αὐτό τε 

- e ^ - ^ A » - » Ἃ ^ , 

χινεῖσθϑαι ἐξ ἑαυτοῦ δοχεῖ xal τὰ ἄλλα χινεῖν, οἷσπερ dv πελάσῃ. Δηυό- 

xpttog δὲ τούτων ἑχάτερον xai γλαφυρωτέρως ἐδείκνυ, τὸ μὲν χινεῖν διὰ 

τὴν σμιχρομέρειαν, τὸ δὲ χινεῖσϑαι διὰ τὸ σχῆμα" ἄμφω γὰρ οἴεται ὑπάρχειν 

ταῖς σφαιροειδέσιν ἀτόμοις, ἐξ ὧν συνίστησιν οὐ μόνον τὴν ψυχὴν ἀλλὰ 
χαὶ τὸ πῦρ. ᾿Αναξαγόρας δέ, ὥσπερ χαὶ πρότερον εἴπομεν, διασαφεῖ μὲν 
οὐδὲν φανερῶς, εἴτε ταὐτὸν τίϑεται νοῦν χαὶ ψυχὴν εἴτε ἕτερον, ἀλλὰ τό Φ 9 epos, gt 0 β χη Φφιζςζο ἢ epo 4 9g, Q τὸν 

γε νοῦν ἀρχήν φησι σχεδόν τι τῶν ὄντων ἁπάντων. μόνον γοῦν αὐτὸν 
ἁπλοῦν xal ἀμιϊ|γῇ προσαγορεύει, τὰς δὲ ὁμοιομερείας ὡς ὕλην αὐτῷ ὑπο- 

D Ὁ 

τίϑησιν: οἴετα! μέντοι xal αὐτὸς ἄμφω τῇ ψυχῇ ἀναγχαῖα, xal τὸ γινώ- 
M N 

σχεῖν xal τὸ χινεῖν, xal τὸ μὲν χινεῖν xoi πάνυ σαφῶς: ᾿ἦν ὁμοῦ πάντα 
, P] 

χρήματα, νοῦς δὲ αὐτὰ διέχρινεν ÉxeÀUdv'* τὸ γιγνώσχειν δὲ ὅτι μάλιστα 

νοῦ ἴδιον τοῦτο. ἔοιχε δὲ xal Θαλῆς χινητιχόν τι τὴν ψυχὴν ὑπολαβεῖν, 

εἴπερ διὰ τοῦτο ἔφη τὸν σίδηρον ἕλχεσϑαι ὑπὸ τῆς λίϑου τῆς ἡραχλείας, 

ὅτι ἔμψυχος ἐχείνη ἣ Aoc. οὕτως δὲ xai ᾿Αναξιμένης καὶ Διογένης xal 
ὅσοι ἀέρα λέγουσι τὴν ψυχὴν ἀμφότερα πειρῶνται διασώζειν, xol τὸ χινεῖν 

διὰ τὴν λεπτομέρειαν, xal τὸ γιγνώσχειν διὰ τὸ τίϑεσϑαι ταύτην ἀρχήν. 
A Ὁ , AC 5 Ἁ ,ὕ ^ Y , ΄ i , 

xai ᾿Ηράχλειτος ὃὲ ἣν ἀρχὴν τίϑεται τῶν ὄντων, ταύτην τίϑεται xol ψυχήν" 
^ A M -* ^ A 5 ’ 3 iod Ἁ » , , 

πῦρ γὰρ xat οὗτος. τὴν γὰρ ἀναϑυμίασιν ἐξ ἧς τὰ ἄλλα συνίστησιν οὐχ 
» -^ ^ c / “Ὁ Χ Χ 2) ;,Ἤ 1 £o 29.7 2 

ἄλλο τι T, πῦρ ὑποληπτέον, τοῦτο δὲ xal ἀσώματον xal ῥέον ἀεί. ἐν 
, Χ 3 " » [t4 5 - » Y ς , , Ν 

χινήσει δὲ εἶναι τὰ ὄντα ἅπαντα χἀχεῖνος «eto xai οἱ πολλοί, τούτοις δὲ 

παραπλησίως χαὶ ᾿Αλχμαίων 6 Κροτωνιάτης φυσιχύς: φησὶ γὰρ αὐτὴν 

ἀϑάνατον εἶναι διὰ τὸ μάλιστα ἐοιχέναι τοῖς ἀϑανάτοις αἰεὶ χινουμένην᾽ 

χινεῖσϑαι γὰρ xai τὰ ἀϑάνατα πάντα συνεχῶς, ἥλιον σελήνην τοὺς ἀστέρας 

τὸν οὐρανόν. φορτικῶς δὲ “ἽἽππων xal οἵτινες Ἵππωνι παραπλησίως ὕδωρ 
τὴν ψυχὴν ἀπεφήναντο διὰ τὴν γονήν, ὅτι πάντων ὑγρά. φορτιχῶς δὲ χαὶ 

ὅσοι αἷμα, χαϑάπερ χαὶ Κριτίας, τὸ αἰσϑάνεσϑαι τῇ ψυχῇ οἰχειό μα, p x ριτίας, τὸ αἰσϑά τῇ ψυχῇ οἰχειότατον 

ὑπολαβών, τοῦτο δὲ ὑπάρχειν διὰ τὴν τοῦ αἵματος φύσιν: τὰ γὰρ ἄναιμα, 

οἷον | ὀστᾶ xai ὄνυχας χαὶ ὀδόντας, ἀναίσϑητα εἶναι. χαΐτοι τά γε : 

13 

22 

10 

24 

5 

10 

20 

o" 

γλαφυροτέρως PQC 12 apexpopépetav] λεπτομέρειαν Arist. ET 13 ἀτόμοις 
om. Q 14 post xai (alterum) add. τὸ as: om. Arist. 15 post τίϑεται ras. P 

χρήματα πάντα C 21 ὑπολαβεῖν etiam Arist. EX: ὑπολαμβάνειν Arist. plerique 

τὴν λίϑον vid. legisse: sic Arist. X: τὸν λίϑον Arist. rell. 32 ἀϑάνατα scripsi: 
ἄλλα 33 οἵτινες] εἴ τινες Q 35 post Κριτίας add. καὶ Qs: om. Arist. 

post oiov add. «à Qs 
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M » » , , AN] ΄ ^) T M -" κ & 

veüpa ἄναιμα ὄντα αἰσϑητιχώταταά ἐστι. πάντα ὃ οὖν τὰ στοιχεῖα χριτὴν 25 
» κ - M 7 ^N 9 A , JA ι » , AI 

εἴληφε πλὴν τῆς γῆς, ταύτην δὲ οὐδεὶς ἀποπέφανται πλὴν εἴ τις αὐτὴν 5 

εἴρηχεν &x πάντων εἶναι τῶν στοιχείων T, πάντα. 
? ^N -Ὁ ς /, d d 2 eo RA x ΄ ' ^ Ex δὴ τῆς ἱστορίας δῆλόν ἐστιν, ὅτι δύο μὲν προτίϑενται περὶ τὴν 

ψυχὴν ϑεωρεῖν χίνησιν καὶ γνῶσιν, ὑποφέρονται δὲ ὥσπερ xoi ἄχοντες ἐπὶ 
τρίτον ἕτερον τὸ ἀσώματον: οἱ γὰρ λεπτομερέστατον αὐτὴν τιϑέμενοι χαὶ 10 

διὰ τοῦτο εὐχίνητον ὀνειροπολεῖν ἐοίχασι ταύτην τὴν φύσιν, λέγω δὲ τὴν 
S τον , ) σ΄ , 1 5» 1 NET. o DH N ἀσώματον. ἀλλ᾽ ὅτι γε εἰς. τὰς ἀρχὰς ἀνάγουσιν ἅπαντες τὴν ψυχὴν ol 

uiv ὡς χινοῦσαν, οἱ δὲ ὡς γιγνώσχουσαν πάντα διὰ τὴν πρὸς ἐχεῖνα συγγέ- 
νειαν, δῆλόν ἐστιν. ᾿Αναξαγόρας δὲ μόνος τὴν συγγένειαν ταύτην αὐτῆς 15 

ἀφαιρεῖται, xai γηνώσχεσϑαι πάντα ὕπ᾽ αὐτῆς συγχωρῶν τὰ ὄντα, πάντη 
ἀυιγῇ xol ἁπλοῦν φησιν εἶναι τὸν νοῦν, x«l οὐδενὶ ὅμοιον ὧν γιγνώσχει" 
(m X , ^N (288 f, 3r , » 2 - y » 5 - 
Q4 τινα O& ετέραν αἰτιᾶὰν γινώσχει, οὔτε ἔχεινος εξίρηχεν, οὐτξ £X τῶν 90 

εἰρημένων συμφανές ἐστιν. οἱ δὲ ἄλλοι πάντες οὐχ ἀφίενται τῶν ἀρχῶν, 

ἀλλὰ χαὶ ὅσοι τιϑέασιν ἐν ταῖς ἀρχαῖς ἐναντίωσιν, χαὶ τὴν ψυχὴν συνι- 

στᾶσιν ἐχ τῶν ἐναντίων, ὥσπερ ᾿Εἰμπεδοχλῆς. δοὺς γὰρ ἐν τοῖς στοιχείοις 
ϑερμότητα ψυχρότητα, ὑγρότητα ξηρότητα, δίδωσι xal τῇ ψυχῇ τὰς ἐναν- 95 

τιώσεις ταύτας ὑπάρχειν: γαίῃ μὲν γάρ φησι γαῖαν ὀπώπαμεν, ὕδατι δ᾽ 
(e o ? [v4 " e ^^ , Ἂν ! Ἁ 20 RA ἐ , 

ὕδωρ. ὥσϑ᾽ ὅσοι γε ἕν τῶν στοιχείων τὴν ψυχὴν ἔϑεντο τὴν ἐχείνου 
ποιόϊτητα μόνην προστιϑέασι xal τῇ ψυχῇ, οἱ μὲν πυρὸς τὴν ϑερμότητα 26 

, [4 , e ΠῚ e iJ € , , a [rd 

χαϑάπερ ᾿Ηράχλειτος, ot δὲ ὕδατος τὴν δγρότητα χαϑάπερ “Ἵππων. οὕτω 
γοῦν χαὶ ἐχ τῶν ὀνομάτων χομψεύονται, οἷς ἐπὶ τῆς ψυχῆς χέχρηται ἣ ὅ 

, ec N à ^ , o VN ἈΝ —^— ' M - , 

συνήϑεια,. ot μὲν τὸ ϑερμὸν λέγοντες ὅτι xol τὸ ζῆν παρὰ τὸ ζεῖν ὠνο- 
, c N x N σ M » d Ι “- 2 ^ WX Ἂ Ἁ Α υάσϑη, οἱ δὲ τὸ ψυχρὸν ὅτι xal τοὔνομα τῆς ψυχῆς ἐντεῦϑεν: διὰ γὰρ τὴν 

4| ξ n UM M f , AE , ar M ΣΝ * ὃ 9st χατάψυξιν T, σώζει τὸ ζῶον &x τῆς ἀναπνοῆς. τὴν μὲν οὖν παραδοϑεῖσαν 

ἡμῖν ἱστορίαν περὶ ψυχῆς διεληλύϑαμεν, τὰ μὲν οἷς λέγουσιν ἀχολουϑοῦν- 10 
A ' T x , ν ' P , τες, τὰ δὲ οἷς εἰχὸς αὐτοὺς βούλεσϑαι λέγειν. 

9. ᾿Επισχεπτέον δὲ πρῶτον μὲν τοὺς τὴν χίνησιν οἰχειότατον ϑεμένους 
τῇ ψυχῇ xoi διὰ τὸ χινεῖν χινεῖσϑαι xal αὐτὴν ὑπολαμβάνοντας, ὡς xai 

Ἵν σ mi d 5 , A εἰ Χ πὰ € b! -^ , - τὸν ὅρον αὐτῆς τοιοῦτον ἀποδιδόναι, ψυχὴν εἶναι τὸ χινοῦν ἑαυτὸ T, δυνά- 15 

μενον χινεῖν ἑαυτό: οὕτω γὰρ xoi [Πλάτων ἐν τῷ δεχάτῳ τῶν Νόμων. ἴσως 
JJ , “Ὁ , ! NP 5 N M ! ^ N N - €- 3 ? γὰρ οὐ τοῦτο μόνον ψεῦδός ἐστι τὸ τὴν ψυχὴν διὰ τὸ χινεῖσϑαι χινεῖν, ἀλλ 

σ 587 ς ΄ 5 ps ' - o ^ s. p ; 5 , ^ 

ὅλως ἀδύνατον ὑπάρχειν αὐτῇ τὸ χινεῖσϑαι. ὅτι μὲν οὖν οὐχ ἀνάγχη πᾶν 20 
^ AM N , b -  ζὼὰ x , - - «| , 

τὸ χινοῦν xal αὐτὸ χινεῖσϑαι, δέδειχται μὲν ἐν τοῖς Φυσιχοῖς διὰ πλειό- 

wv, ὅμως δὲ xal νῦν τοῦ σαφοῦς ἕνεχα ἐχεῖϑεν ὀλίγα μετενεχτέον. εἰ γὰρ 

ἅπαν τὸ χινοῦν xal χινεῖται, ἤτοι Or! ἑαυτοῦ χινεῖσϑαι αὐτὸ ἀναγχαῖόν 

ἐστιν 7, ὑπ᾽ ἄλλους ὑπ᾽ ἄλλου μὲν δὴ οὐχ ἀνάγχη" εἰς ἄπειρον γὰρ ὃ 25 
^ λόγος προήξει. ὅφ᾽ ἑαυτοῦ δὲ ἀδύνατον διὰ vds: ἢ γὰρ κατ᾽ ἄλλο μέν 

] δ᾽ οὖν etiam Arist. TU: γὰρ Arist. rell. 2 ἀποπέφανται etiam Arist. EUy: ἀποφαί- 
νεται Arist. rell. 8 γε om. Q 11 ἀφήρηται € 12 φησιν om. Q 

13 αἰτίαν ἑτέραν C 16 ἐν fort. delendum 18 γαίῃ] Empedocl. v. 321 Karst., 

333 Stein. 21.22 οὕτως οὖν Qs 25 post oi μὲν add. γὰρ Arist. E ζεῖν] 

ζέειν (ex ζεῖν) Qs Ὁ] τῶν Νόμων] X p. 896A 34 Φυσιχοῖς] 8 ὃ 
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τι αὑτοῦ χινεῖ, xat' ἄλλο δὲ χινεῖται τὸ αὐτοχίνητον, T χατὰ ταὐτόν. εἰ 
ji ^S ) » » , M d , Ἁ , 4 c μὲν | δὴ xav ἄλλο, ἔσται τι αὐτοῦ xtvoüv μόνον μὴ χινούμενον δέ, ὅπερ 
5 y ^ , ι yy ΟΝ ὦ ἢ , »- , , 7 5 gg οὐχ οἴονται δυνατὸν" xal οὐχέτ ἄν ἀχριβῶς αὐτοχίνητον εἴη, ἀλλ᾽ ἕτερον 

μὲν αὐτοῦ τὸ χινοῦν ἕτερον δὲ τὸ χινούμενον. τοῦτον δὲ τὸν τρόπον οὐδὲν 

χωλύει xal τὰ ζῶα λέγειν αὐτοχίνητα xai τὰ φυτά’ χινεῖται γὰρ καὶ ταῦτα 
Cm £l - - ΄ Y Sy USE T b. c ' ὑπὸ τῆς φυτιχῇς ψυχῆς τρεφόμενα xol αὐξόμενα. εἰ δὲ χαϑ΄ ὅλον ἑαυτὸ 

χινεῖ xal χινεῖται, οὐδ᾽ ὑπονοήσαι τις ἄν, πῶς φέροιτο ἂν ἅμα xai φέροι, 

ex 

χαὶ ἀλλοιοῖτο xai ἀλλοιοῖ, ὥστε ἅμα διδάσχοι dy xal μανϑάνοι, xol ὑγιάζοι 10 
αν. τ d y SUN ae » 1 SU Suo A -Ὁ 2 boum 5 χαὶ ὑγιάζοιτο τὴν αὐτὴν ὑγείαν. ἄτοπα μὲν δὴ xai ταῦτα, ἀτοπώτερον 
Ἃ z 7 o € j ^ , y , 2 M * ἂν μᾶλλον φανείη, ὅτι πᾶν μὲν τὸ χινούμενον ἔτι δυνάμει ἐστὶ xao 

- c ^t τὴ ^ 2 , Q* - σ ) 5 Y d; [ IE χινεῖται, πᾶν δὲ τὸν χινοῦν ἐνεργείᾳ χαϑὸ χινεῖ, ὥστ᾽ εἰ τὸ αὐτοχίνητον 

χινεῖται αὐτὸ ὅλον ὑφ᾽ ἑαυτοῦ, ἅμα τε ἂν δυνάμει εἴη xal ἐνεργείᾳ πρὸς 

τὸ αὐτό, xal ἀτελὲς ἅμα χαὶ τέλειον, ὥστε ἅμα ἂν εἴη ϑερμὸν ἤδη xal 
e p) οὕπω ϑερμόν, xal ἅμα dy οὔπω νοοῖ xal ἤδη νοοῖ. ταῦτα μὲν οὖν ὅπερ 

- 

15 

εἶπον ἐπ’ ἀχριβὲς ἐν τοῖς Φυσιχοῖς ἐξείργασται, κχκἀχεῖϑεν τὰ λοιπὰ 90 
[d - Ἂ [4] ληπτέον, ὅτῳ μὴ αὐτάρχη τὰ εἰρημένα" ἡμεῖς δὲ ὃ προὐϑέμεϑα τέως ὅτι i ? n x [ / is ie 

μὴ οἷόν τε ὅλως χινεῖσϑαι τὴν ψυχὴν ἀποδείξομεν. 
΄Ὀ Lr ^ ) "^ 

Διχῶς δὴ χινουμένου τοῦ χινουμένου παντός, ἣ γὰρ x«0 αὑτὸ T, 
) * LUN ^ - M , - χατ ἄλλο’ xav ἄλλο OE λέγομεν ὅσα χινεῖται τῷ ἐν χινουμένοις εἶναι, 25 

οἷον ἐπὶ τῆς νεὼς xal τῶν πλωτήρων (ἢ μὲν γὰρ ναῦς xa9' ἑαυτήν, oi 

δὲ πλωτῆρες xav ἄλλο’ χείσϑωσαν γὰρ ἠρεμοῦντες ἐν τῇ νηὶ xal μὴ 

χινούμενοι τὴν οἰχείαν | χίνησιν ἀνθρώπου. οὕτω δ᾽ ἂν φαίης xal τὰ 

συμβεβηχότα τοῖς σώμασιν οἷον λευχότητα μελανίαν τὸ δίπηχυ χαὶ τρίπηχυ 

χινεῖσϑαι, χαϑ᾽ ἕτερον δέ, τῷ ἐν χινουμένοις ὑπάρχειν: τὰ δὲ τοῦτον τὸν 

τρόπον χινούμενα ἐνδέχεται μήτε σώματα εἶναι μήτε προσδεῖσϑαι τόπου 

χαϑ᾽ ἑαυτά) — διχῶς οὖν λεγομένου τοῦ χινεῖσϑαι σχοποῦμεν νῦν ἐπὶ τῆς 

ψυχῆς, εἰ χαϑ’ αὑτὴν χινεῖσϑαι πέφυχε xoi μετέχειν τοῦτον τὸν τρόπον 

χινήσεως" ἐπεὶ ὅτι χατὰ συμβεβηχὸς xol χατ᾽ ἄλλο xai ἡμεῖς ἂν συγχω- 
ροίημεν, οὖσάν γε ἐν σώματι χινουμένῳ. τεσσάρων τοίνυν χινήσεων οὐσῶν 

φορᾶς ἀλλοιώσεως φϑίσεως αὐξήσεως, ἢ μίαν τούτων χινοῖτ᾽ ἂν T, πλείους 

7| πάσας. ἀλλὰ δέδειχται ὡς πᾶν τὸ φύσει χινούμενον xat τινα τῶν 

τεσσάρων τούτων χινήσεων μὴ χατὰ συμβεβηχὸς πάντως ἐν τόπῳ χαὶ 

σώματι. ὅτι δὲ οὐ χατὰ συμβεβηχὸς χινοῦσιν αὐτήν, δῆλόν ἐστιν, οἵγε xai 
τὴν οὐσίαν αὐτῆς ἐξάπτουσι τὴν χινήσεως. εἰ δὴ σῶμα T, ψυχή, δῆλον 

ὅτι xal τόπον οἰχεῖον ἕξει. τίνα οὖν τοῦτον; εἰς ἐ 

σεται xai γενομένη ἐν ἐχείνῳ φύσει ἠρεμήσει. τῷ ὃὁὲξ ταῦτα συγχωροῦντι 

λόγῳ χαὶ βιαίους συγχωρητέον τινὰς εἶναι χινήσεις τῆς ψυχῆς χαὶ ἠρεμίας" 

θ 

10 

- A , , 

XStyov γὰρ φύσει χινη- 20 

1 αὑτοῦ scripsi: αὐτοῦ 9 οὐχ οἴονται Q!: οὐχ οἷόν τε PQC post οἴονται add. 

elvai Q? δυνατόν om. C 6 αὐξανόμενα Cs '| omovorjcat P 

9. 10 δ᾽ ἂν ex δὲ (2) Q 14 οὖν om. Q ἅπερ Q 18 δὴ] δὲ Qs 
22 

τῶν Q90C: τὸ ΡΟ 

οὕτω δ᾽ ἂν φαίης om. Q 24 post χινεῖσϑαι add. δὲ Q* post ἕτερον ras. Q 

26 δισσῶς Arist. E οὖν etiam Arist. U: δὲ Arist. rell. 

30 φϑίσεως om. Arist. E 94 δὴ] δὲ C 
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εἰς ὃ γὰρ χινεῖται φύσει, ἐχ τούτου xoi βίᾳ χινήσεται" ποῖαι δὲ βίαιοι τῆς 28 

ψυχῆς χινήσεις ἔσονται xal ἠρεμίαι, οὐδὲ πλάσαι βουλομένοις ῥάδιόν ἐστιν" 90 

τὸ μὲν γὰρ ἔμψυχον σῶμα ὁρῶμεν χαὶ βίᾳ πολλάχις χαὶ παρὰ φύσιν 
χινούμενον, ὅταν ὠϑῆται ἢ ἀναρρίπτηται, τῆς δὲ ψυχῆς οὐχ οἷόν τε ταύ- 

τας τὰς βιαίους χινήσεις λέγειν: εἶεν γὰρ αὐτῇ | κατὰ φύσιν αἱ ἀντιχεί- 29 

μεναι. ἀλλ᾽ ἴσως τὴν μὲν παρὰ φύσιν χίνησιν τῆς ψυχῆς ἀφαιρήσονται, 

χατὰ φύσιν δὲ αὐτὴν χινεῖσϑαι φήσουσι πάσας τὰς χινήσεις, xal τὰς ἐναντίας. 

ἀλλ᾽ οὐδὲν ὁρῶμεν τῶν στοιχείων οὕτω χινούμενον ἐξ ὧν αὐτὴν ποιοῦσιν 5 

οἱ δὲ ἐχ πλειόνων: ἀλλὰ τὸ μὲν πῦρ αἰεὶ ἄνω, τὴν δὲ 
^ ^N ' - A »y ^N y ' ^ 5 

δὲ λοιπὰ στοιχεῖα μεταξύ. ἔτι Ó& εἴπερ διὰ τοῦτο ἄναγ- Q- qn» x4, t 
- T $c M AM E.) ! A4 » 67 E - m e 

χαῖον εἶναι νομίζουσι τὸ χινεῖσϑαι τὴν ψυχήν, ἐπειδὴ τὸ σῶμα χινεῖ, ὡς 
ἀδυνάτου χαϑεστῶτος τοῦ χινεῖν τὸ σῶμα wT πρότερον αὐτὴν χινουμένην, 10 

ἑπόμενον ἂν οὕτω χαὶ εὔλογον E xdi τὸν τρόπον τῆς χινήσεως τὸν αὐτὸν 

αὐτήν τε χινεῖσϑαι xal χινεῖν τὸ σῶμα: εἰ OE τοῦτο ἀχόλουϑον, δηλονότι 

χαὶ ἀντιστρέψασιν ἀληϑές, ὡς χινεῖται τὸ σῶμα, οὕτω χινεῖσϑαι xal τὴν 15 

ψυχήν" τὸ δὲ σῶμα χινεῖται χατὰ τόπον, ὥστε xal T ψυχὴ χατὰ τόπον 
Ὑ ΄ M τον ιν. ΣΡ - 
ἤτοι γε ὅλη T, χατὰ μόρια μεϑισταμένη. τούτῳ δὲ ἕπεται xal ἐξελϑοῦσαν 

εἰσιέναι πάλιν, τούτῳ δὲ τὸ ἀνίστασϑαι τὰ τεῦνεῶτα τῶν ζώων. 

"OQ δὲ τῶν ᾿Αριστοτέλους ἐξεταστὴς ἐνίσταται τοῖς εἰλημμένοις" οὔτε 20 
γάρ φησιν ἃς αὐτὴ χινήσεις χινεῖται, xai τὸ σῶμα χινεῖ’ χρίσεις μὲν γὰρ 

χαὶ συγχαταϑέσεις αἱ χινήσεις αἱ τῆς ψυχῆς, τοπιχαὶ OS αἱ τοῦ σώματος" n] 

n M 

οὔτε τὴν ἀντιστροφὴν ἀναγχαίαν εἶναι" οὐ γὰρ πάντως ἣν τὸ σῶμα χινεῖται, 95 
, - ' F ^ A c * ,F e Ἁ ET] *3 , 

ταύτην χινεῖσϑαι xal τὴν ψυχήν’ xai γὰρ ἕλχεται τὸ ξύλον ὑπὸ τῶν ἀνϑρώ- 
9 σ ^N e » Ἀ σ x » ) 5 E πων, οὐχ ἕλχονται δὲ ot ἄνθρωποι, xal ἕλχει μὲν ἄνω xav εὐϑεῖαν 

ἡραμμὴν τὰς ἀναϑυμιάσεις ὃ ἥλιος, χύχλῳ δὲ αὐτὸς περίεισιν. πρῶτον 
μὲν | οὖν τὰς χρίσεις αὐτῷ xal τὰς συγχαταϑέσεις δειχτέον χινήσεις 30 
τηροῦντί γε τὰς ὑποϑέσεις, ἐφ᾽ αἷς τὴν χίνησιν ἐνοήσαμεν συνεχῇ τε εἶναι 
xdi χρόνῳ παρατείνεσϑαι χαὶ μὴ συγχεῖσϑαι ἐξ ἀμερῶν χινημάτων xal 
προϊέναι &x τοῦ δυνάμει εἰς ἐντελέχειαν σώζουσαν ἔτι τὸ δυνάμει: ὧν 5 
ἔοιχεν ἐχλελῆσϑαι παντάπασι χαίτοι σύνοψιν ἐχδεδωχὼς τῶν περὶ χινήσεως 

εἰρημένων ᾿Αριστοτέλει. οἱ ὃὲ ἕλχοντες τὸ ξύλον ἄνϑρωποι xal ὃ χύχλῳ 
φερόμενος ἥλιος ἣν χινοῦσι χίνησιν xal αὐτοὶ xtwoüyvat* χινοῦσι γὰρ xal 10 

χινοῦνται τὴν χατὰ τόπον. «εἰ δὲ ἑτέραν τῷ dptüp ἢ xal τῷ εἴδει, οὐδὲν 
πρὸς τὸν λόγον: οὐδὲν γάρ πλέον πρόχειται νῦν τῷ φιλοσόφῳ ἢ ὅτι τὸ 

χατὰ τόπον χινοῦν. εἰ διὰ τὸ χινεῖσϑαι χινεῖ, xal αὐτὸ ἂν χατὰ τόπον 

χινοῖτο. ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦτο ἀνάγχη φησίν, εἰ χατὰ τόπον ἣ voyn χινεῖται, 15 

xai ἐξελθοῦσαν αὐτὴν εἰσιέναι πάλιν: οὐδὲ γὰρ οἱ πνεῦμα τὴν ψῦνν 

λέγοντες χαὶ τὴν χίνησιν αὐτῇ τὴν χατὰ τόπον διδόντες ἐξελϑοῦσαν εἰσιέναι 

πάλιν συγχωρήσειαν ἄν. χαχῶς οὖν ὦ βέλτιστε καὶ οὐχ ἀχολούϑως τῇ 90 

4 ἀναρριπτῆται Qs 5 post γὰρ add. ἂν O 6 ἀφαιρήσεται PC 8 αὐτὴν] 

αὐτοὶ C 16 χατὰ τόπον (alt.)] κατὰ τὸ σῶμα Arist. 11 μεϑισταμένη] μεϑ in ras. Q? 

19 ἀριστοτελιχῶν C ἐξεταστὴς] τὸν Πορφύριον λέγει adserib. Q in marg. 20 χινεῖται 

χινήσεις Cs 26 αὐτῷ post οὖν Q 39 συγχωρήσειεν C 
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ec , n , οἱ Ἁ e ^ Y» 5 m , UN 

ὑποϑέσει, ἣν δογματίζουσιν. εἰ γὰρ ὡς σῶμα ἔξεισιν ἐχ τοῦ σώματος, διὰ : 
, ^ “ » , M 1 j — » e ^ -* "Ὁ b] 

τί xai οὐχ εἴσεισι πάλιν; τοῦτο γὰρ ἐπὶ τῶν ἄλλων δρῶμεν, οἷον τῶν ἐν 
, κ᾿ - , , ΄ , " Ὁ γγ 7 M c , , , 

τόπῳ χαὶ τῶν ἐν ἀγγείῳ. ἀλλ᾽ ὅμως Ζήνωνι μὲν ὑπολείπεταί τις ἀπο- 

λογία χεχρᾶσϑαι ὅλην δι᾿ ὅλου τοῦ σώματος φάσχοντι τὴν ψυχὴν χαὶ τὴν 

ἔξοδον αὐτῆς ἄνευ φϑορᾶς τοῦ συγχρίματος μὴ ποιοῦντι, τοῖς δ᾽ ὡς ἐν 
τόπῳ τῷ σώματι περιέχεσϑαι αὐτὴν τιϑεμένοις χαὶ ὡς ἐν ἀγγείῳ τοῦτό 

φησι τὸ ἄτοπον ἀχολουϑεῖν ᾿Αριστοτέλης, οὗτοι δὲ ἂν οἱ | περὶ Δημόχριτον 
ly NL 4 - ' »y CN * M E / εἶεν, xal εἴ τις πῦρ, xal εἴ τις ὕδωρ τὴν ψυχὴν ἀπεχρίνατο. 

IU "sec. vede τὶ m. ud EPUM ΄ ' - . bisei 
ÀÀ ἰσως τὰς μὲν σωματιχὰς ταύτας χινήσεις διὰ τοῦτο τὴν ψυχὴν 

χατὰ συμβεβηχὸς ἐροῦσι χινεῖσϑαι τῷ ἐνυπάρχειν τῷ σώματι" ταύτας γὰρ 

χαὶ ὑπ᾽’ ἄλλου χινεῖσϑαι αὐτὴν οὐδὲν χωλύει" χαὶ γὰρ ὠϑουμένου βίᾳ τοῦ 
ζώου συναπολαύειν ἀνάγχη τὴν ψυχὴν τῆς βιαίου ταύτης χινήσεως. ἀλλὰ 

τὰς τῆς ψυχῆς χινήσεις xai ὡς ψυχῆς ταύτας ἐροῦσιν αὐτὴν ὅφ᾽ αὑτῆς 
χινεῖσϑαι, xal ταύτας εἶναι ἐκ τῆς οὐσίας τῆς ψυχιχῇς, ἃς οὐχ οἷόν τε 

$ αὶ £x w - e - Y , P] , ΄ 
αὐτὴν ὑπ᾽ ἄλλου χινεῖσϑαι, ὡς τῆς ἔνδοϑεν φύσεως ἐξηρτημένας. τίνες 

4 - ^ , eom - ec x 1 » Cil τι » οὖν αὗται, διδασχέτωσαν ἡμᾶς σαφῶς: f, υὑὲν γὰρ αἴσϑησις ὑπὸ τῶν 
»» Ἁ , - P? i] Y» , e * — 

ἔξωϑεν σχεδὸν ϑυροχοπουμένη χινεῖται, ἢ δὲ ὄρεξις σύρεται ὑπὸ τῶν 

ὀρεχτῶν, at διανοήσεις ὃὲ ἐξήρτηνται τῶν αἰσϑήσεων, εἴπερ οὐδέποτε ἄνευ 

φαντασίας: εἰ δὲ χαϑ’ αὑτάς, ἀλλ᾽ οὐ συνεχεῖς οὐδ᾽ ἐν χρόνῳ, οὐδὲ χινή- 
σεις. εἰ οὖν xal ταύτας ὕπ᾽ ἄλλων χινεῖται, τίνας ὕφ᾽ ἑαυτῆς; οὐ γὰρ 

' Aj 5 ' [td A 26 ? » M € 2 ξ -— $0 Ἁ ^ ec 

δὴ τὰς αὐτὰς ἅμα x«l ὑπ᾽ ἄλλων xat ὑφ ξαυτῆς᾽ οὐδὲν γὰρ τῶν ὑπαρ- 3 
, Χ M ) ἘΝ N »- [94 αἱ , $ 5 e ^D CUN χόντων τινὶ xal xoU' αὑτὸ x«l ἐξωϑεν ἅμα ὑπάρχει, οὐδὲ ἅμα OU αὑτὸ 

χαὶ δι’ ἄλλο, ὥσπερ οὐδὲ τοῖς ποταμοῖς ἢ χίνησις οὐδὲ τῇ φλογὶ οὐδ᾽ εἴ 
»: -" D I. ' M p] e RN M - 397 - ye tt ἄλλο τοιοῦτον: ἀχώριστα γὰρ τὰ χαϑ᾽ αὑτὰ xal τῆς αἰτίας τῆς ἔξωϑεν 

οὐ δεόμενα. ἀλλ᾽ οὐ χινεῖ, φησί, τὴν αἴσϑησιν τὰ αἰσϑητά, ἀλλὰ τὸν ὧν 
5 » , ? , M ΄ - » ΄ A » ac 

οὐχ ἄνευ λόγον ἐπέχει, xai παραβάλλει τοῖς ἀράχναις τὴν αἴσϑησιν, οἱ 

προσπηδῶσι τοῖς ἐμπίπτουσι ζώοις εἰς τὰ ὑφάσματα, οὐ τῶν ἐμπιπτόντων 
΄ E 1 - 3i rx e - e 1 1 "PC QT. , - 

χινούντων ἀλλὰ τῇς οἰχείας δρμΐῇς" οὕτω γὰρ τὰ αἰσϑητὰ ἐμπίπτοντα τοῖς 
E NUUS Ὁ Ux. ASSET SIS UN, Sid e δ 5 - δ αν. x35 αἰσϑητιχοῖς ὀργάνοις τὴν | ψυχὴν εἰς ἐπίχρισιν αὐτῶν ἐχχαλεῖται. ἀλλ᾽ εἰ 

ufy τι δεῖ τοῖς χομψοῖς τούτοις ἀχολουϑεῖν παραδείγμασιν, ὥσπερ τὸν 

ἀράχνην T, ἐμπὶς χινεῖ xal πᾶν ϑήραμα τοὺς ϑηρῶντας χαὶ πᾶν ὀρεχτὸν 

τὸν ὀρεγόμενον, οὕτω xai τὴν ψυχὴν τὰ ἔξωϑεν ἂν χινοῖεν: νῦν δὲ xal 
αὐτὸς ἔοιχεν αὐτῶν ὡς μὴ οἰχείων χαταψηφίζεσϑαι: ἀπὸ γὰρ τῶν ἀραχνῶν 

ἐπὶ τοὔδαφος μεταβὰς τοῦτον ἐπέχειν τὸν λόγον φησὶ τὸ ὁρατὸν πρὸς τὴν 

ὅρασιν, ὃν τοὔδαφος πρὸς τοὺς περιπατοῦντας. χαίτοι γελοῖον εἰ χώρα χαὶ 

τόπος ἐστὶ τὰ αἰσϑητὰ ταῖς τῶν αἰσϑήσεων ἐνεργείαις, ἀλλὰ μὴ μᾶλλον 
» € o - m i , ^w Ἂν 2 X ^ 9 - 

ἔοιχε τοῖς ἕλχηυσιν T, χαλοῦσιν T, νύττουσι. τοῦτο δὲ ἐπὶ τῶν ὀρεχτῶν 
p , 

φανερώτερον. πᾶν γὰρ tà Opexcóv ἀτεχνῶς ἕλχοντι xol σύροντι προσέοιχε 

τὴν δύναμιν τὴν ὀρεχτιχήν, xal οὐ τῷ τόπος αὐτῆς εἶναι xal χώρα. ἔτι 

25 

3l 

15 

15 

40 τοίνυν τὰς ψυχικὰς ταύτας χινήσεις dpa χαϑό ἐστιν [ἢ] ψυχὴ xweicüat 

8 ἀπεχρίνατο PQC: ἀπεφήνατο Q? in marg. (yp.) s 22 χαὶ (prius) om. C 

25 αἰσϑητὰ])] à in ras. Q: αἰσϑητήρια P 92 τὸν] τὸ C 94 τὸν λόγον ἐπέχειν Ο 

35 χαίτοι ex xoi τὸ P 40 ἡ delevi 

Comment. Arist. V 3. Themist. de anima. 9 
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αὐτὴν ἐροῦσιν ἢ xav! ἄλλο τι; εἰ γὰρ χαϑὸ ψυχή (xarà τοῦτο γὰρ xoi 32 
χινξ D, ὥσπερ τὸ χινούμενον χατὰ xpin. α ἐξίσταται τοῦ χρώματος xal τὸ 90 

χινούμενον χατὰ τόπον ἐξίσταται τοῦ τόπου, οὕτω xal T, joy", εἰ χινεῖται 
RF, ' ΄ - e x ' ΄ - 

χαϑὸ ψυχή, ἐξίσταιτο ἂν τοῦ c εἶναι. οἱ μὲν γὰρ xaxd xt τῶν GUu- 

Πεβηττων αὐτὴν χινοῦντες, οἷον τόπον 7 dp oe T, ποιότητα, οὐχ ἀνάγχην σι 

ἔχουσιν ἔχστασιν δμολογεῖν τῆς οὐσίας αὐτῆς εἶναι τὴν χίνησιν, ἀλλὰ μόνου 95 

τοῦ συμβεβηχότος χαϑὸ μεταβάλλει’ ὅσοι δὲ χινεῖσϑαι αὐτὴν χαϑὸ ψυχή 

ἐστι λέγουσι xal σχεδὸν ποιοῦσι τὴν χίνησιν αὐτῆς τὴν οὐσίαν, ἀνάγχη 

προσίεσϑαι τούτοις τὴν ἐχ τοῦ λόγου συμβαίνουσαν | ἀτοπίαν" εἰ γὰρ χινεῖ- 33 

10 ταῖ χαϑὸ ψυχή, ἣ δὲ χίνησις αὐτῆς οὐσία αὐτῆς ἐστί, χινουμένη χαϑὸ 
Ψυχὴ ἐξίσταιτο ἄν τῆς οὐσίας eus ὥσπερ γὰρ T, φλὸξ xai ot ἄνεμοι 
χαὶ ot ποταυοί, ΠΡ xav οὐσίαν αὐτοῖς T, χίνησις, οὐδὲ dxupsi μένουσιν 5 

τῆς tione οὐσίας (μὴ ῥέων ὭΣ οὐχέτι ποταμὸς ἀλλ᾽ ὕδωρ, xal um 

χινούμενος οὐχέτ᾽ ἄνεμος ἀλλ᾽ ἀὴρ Y, ἀναϑυμίασις)" οὕτως ἀνάγχη xal τῇ 

15 Ψυχῇ ἐν συνεχεῖ xol ἀπαύστῳ ῥοῇ χαϑεστάναι αὐτῆς τὸ χινεῖσϑαι. πόϑεν 

(0^ z c 

οὖν ἡμῖν ἢ μνήμη; πόϑεν ἢ τῶν ἐπιστημῶν βεβαιότης;: τούτῳ δὲ ὥσπερ 1 

ὁμόσε χωρῶν xai δμολογῶν τὴν χίνησιν τῆς Ψυχῆς οὐσίαν εἶναι χαὶ φύσιν, 

διὰ τοῦτό φησιν, ὅσῳ ἂν μᾶλλον χινῆται, τοσούτῳ μᾶλλον τῆς οὐσίας 
αὐτῆς μὴ ἐξίστασθαι: ζωὴ γάρ φησιν ἐστὶν αὐτῆς T, χίνησις xoi τὸ ζῆν 15 

90 αὐτῇ ταὐτὸν τῷ χινεῖσϑαι. ὃ 0E ταῦτα λέγων PUN ἔοιχε διαφορὰν 

χινήσεως χαὶ ἐνεργείας, χαὶ ὅτι τὸ μὲν ees γεῖν χατ᾽ οὐσίαν Suc 

ἐστι τῆς φύσεως τοῦ ἐνεργοῦντος, οἷον xai τῆς ὄψεως τὸ ὁρᾶν, τὸ δὲ 
χινεῖσϑαι χατ᾽ οὐσίαν πάντως ἔχστασιν ἔχει τῆς οὐσίας ἐχείνης ἐξ ἧς 90 

χινεῖται, xol ἐνέργεια μὲν xal? ἕχαστον μόριον τοῦ χρόνου τέλειος ἐν ᾧ 
γίνεται, ὥσπερ xai T, ὄψις xal T, νόησις, ἀτελὴς δὲ ἣ χίνησις ἐντελέχεια 
χαὶ ἀεὶ τὸ ἄλλο χαὶ ἄλλο προσλαμβάνουσα, τόπον μὲν εἰ χατὰ τόπον, 

5 » 

μέγεϑος δὲ εἰ χατὰ μέγεϑος, οὐσίαν δὲ εἰ xav! οὐσίαν, up ot ποταυοὶ 25 

n2 ὧν 

^ m— 

χαὶ τὰ πνεύματα" ἐπεὶ xal τὰ οὐράνια σώματα διὰ τοῦτ᾽ ἄφϑαρτα παντε- 
λῶς, ὅτι χινεῖται χατὰ τὸν ἔξωϑεν τόπον, xai T, μὲν φύσις αὐτῶν ὡσαύτως 

ἄλλος χαὶ ἄλλος. εἰ δ᾽ ὅπερ ἡμεῖς ἐνέντεῖν 34 
τοῦ ὀνόματος οὐ 

Ἂ7) 80 ἔχουσα μένει, ὃ τόπος ὃ ὅ 
ὀνομάζομεν, τοῦτο dod χαλεῖν φιλονιχοῖεν, περὶ u 

διοισόμεϑα" Jue. γὰρ ἐφεῖται ὥς τις wa τοῖς binas xai μάλιστα 
τοῖς εἴδεσιν ἀντὶ τῶν spas εἶδος γὰρ n 7 pdf e xal εἰ μέν τι ὃ 

χίνησις, xal ἐνέργεια" εἰ δέ τι ἐνέργεια, οὐ πάντως χίνησις, ἃ οὕτω πολλα- 

35 χοῦ xai 6 [Ιλάτων μεταλαμβάνων δῆλός ἐστι. διὸ περὶ μὲν ὀνόματος οὐ 
, χρὴ φιλονιχεῖν, τὰ δὲ πράγματα δεῖ εἰδέναι πάμπολυ διαφέροντα, τήν τε 10 

€ ἀτελῇ xai τὴν τέλειον ἐντελέ uu ἀλλ᾽ ot γε ὑπολαυβάνοντες χινεῖσϑαι 

τὴν ψυχὴν αὐτὴν μὲν ἴσως οὐδεπώποτε εἶδον χινουμένην xaU' ἑαυτήν. τὸ 

μέντοι ζῶον χαὶ τὸ σῶμα ἰδόντες προσυπέλαβον αὐτὴν εἶναι τὴν πρώτην 

2 χινεῖται C 9 τόπον iteravit Q: corr. Q! ποιότητα ἢ μέγεϑος C 14 xtvo5- 

μενος} os et accentus in ras. Q? 15 αὐτῇ O 16 ἡμῖν om. € τούτῳ 

" Á rn m 
Q3: τοῦτο PQC 25 ἐντελεχεία P 27 εἰ (prius) ex ἡ 9 90 bis ἄλλως P 

3l φιλονειχοῖεν libri 239 τῶν om. C 26 φιλονειχεῖν libri 
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χινουμένην, ὅπερ αὐτοῖς ἐπὶ πολλῶν xal T, αἴσϑησις ἐμαρτύρησε: πολλὰ 34 
Y - » , M , a - 5 A - e Ὁ ^ 

γὰρ τῶν ἄλλα χινούντων xat αὐτὰ συνεχινεῖτο. εἰ δὲ χινεῖται ὅτε χινεῖ τὸ 

σῶμα, xal ἠρεμοῖ dy ὅτε ἠρεμίζει τὸ σῶμα’ οὐ μᾶλλον ἄρα αὐτῇ τουτὶ 
πρόσεστιν 7, τουτί: οὐχ ἄρα χατὰ τὸν ἴδιον λόγον ἐνυπάρχει χίνησις αὐτῇ, 
e 

ὃὲ ἀπαντᾷ μὲν xal τοῖς ἀσωμάτους χινήσεις ὀνειροπολοῦσι τῆς ψυχῆς, 
^D 

Δημοχρίτῳ δ᾽ ἀντιχρὺς διὰ τὸ χινεῖσϑαι τὰς ἀτόμους αἰεὶ x«l μηδέποτε 

' e »/ ' » " EQ A [a Et ’ὕ ΝΟΣ , ΡΟΝ mM : ἥχιστα ὃξ ἢ díOtog xal ἀπαυστος. πόϑεν γὰρ ἢ ἠρεμία τοῖς ζώοις; τοῦτο 90 

ἠρξευεῖν χινούσας τὸ ζῶον: ὅλως γὰρ οἵ χινουμένην χατὰ τόπον τὴν ψυγὴν 25 Ὥρξμει ς s γάρ )0M YT, : Toy τὸ 
χινεῖν τὸ σῶμα ἀποφαινόμενοι παραπλήσιόν τι λέγουσι Φιλίππῳ τῷ κωμῳ- 

δοδιδασχάλῳ: φησὶ γὰρ ὃ Δαίδαλος παρ᾽ αὐτῷ χινουμένην ποιῆσαι τὴν 

ξυλίνην ᾿Αφροδίτην ἐγχέας ἄργυρον χυτόν. ταὐτὸν δὴ χαὶ οὗτοι λέγουσι. 
χαίτοι γε ἐναργὲς λίαν ὅτι χινεῖται τὸ ζῶον οὐ προχινηϊϑείσης χατὰ τόπον 

ἔνδοϑεν τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ προελομένης μόνον xal χρινάσης εὐθὺς ὕπηρε- 
τεῖται τὸ σῶμα. 

ΘΕΜΙΣΤΙΟΥ͂ ΠΕΡῚ VYXHX 

ΛΟΓῸΣ AEYTEPOX. 

Δόζξεις δ᾽ ἂν τὸν αὐτὸν τρόπον xat ὃ Τίμαιος Δημοχρίτῳ φυσιολογεῖν περὶ 
ψυχῆς" xal γὰρ οὗτος τῷ χινεῖσθϑαι τὴν ψυχὴν τὸ σῶμα χινεῖν ἀποφαίνε- 

V MA T 

Bp 

[2 

ται. διὰ γὰρ τὸ συμπεπλέχϑαι πρὸς αὐτὸ συνεστηχυῖαν ἐχ τῶν ἐχχειμένων 10 
,ὔ M , lJ PAN [s ' , ' - € - στοιχείων χαὶ μεμερισμένην χατὰ τοὺς ἁρμονιχοὺς ἀριϑμοὺς τῇ ἑαυτῆς 

χινήσει xal τὸ σῶμα συμπεριάγειν, χινεῖσϑαι δὲ αὐτὴν χατὰ χύχλον. ὅτι 
b Ἐπ ΄ , y - M P4 ^ , 2 ^ ' 

μὲν οὖν [Πλάτων οὐχ οἴεται σῶμα τὴν ψυχήν, πολλαχόϑεν ἐστὶ συμφανὲς 
£x τῶν ἐν πολλοῖς διαλόγοις αὐτῷ γεγραμμένων. ᾿Αριστοτέλης δὲ οὐ πρὸς τὖ 

ΠΠλάτωνά φησιν ἀντιλέγειν, ἀλλὰ πρὸς Τίμαιον, ὃς εἴτε σῶμα νοεῖ τὸν 
χύχλον εἴτε Ἁ m -Ὁ er -- ἊΨ , Fe € ἢ Lam 5 ω ΟΞ δόξι » 

: μὴ νοῶν σῶμα οὕτως ὠνόμαζεν, ὑπεύϑυνός ἐστιν ἢ τῆς δόξης 
T, τῆς φωνῆς ὑπὸ τῶν μὴ προαιρουμένων ἐν φιλοσοφίᾳ xol μάλιστα ἐν 

τηλιχούτοις προβλήμασιν ἄλλα μὲν νοεῖν, ἄλλα δὲ λέγειν: ἀγαπητὸν γὰρ 20 

ἐπὶ τῶν τοιούτων ταὐτὰ φρονοῦντας χαὶ φϑεγγομένους σαφεστέρους γίνεσϑαι 

τῆς ἐν τοῖς πράγμασιν ἀσαφείας. ἄλλως τε πρὸς οὐδεμίαν | οὕτω δόξαν 
ἀγωνιστέον τοῖς μήτε τὴν ψυχήν, μήτε μᾶλλον τὸν νοῦν σῶυα εἶναι πεπι- 

στευχόσιν, ὡς πρὸς ἐχείνην ἣ πάντα τὰ ἐν ποσὶ σώματα ἀτιμάσασα ἐχ τοῦ 

ϑείου xal οὐρανίου σώματος xol τὴν ψυχὴν ποιεῖ xol τὸν νοῦν: πιϑανό- 

τητα γὰρ ἔχει πολλὴν ἥδε ἢ δόξα, xol παρὰ Πλάτωνι μὲν τὸ αὐγοειδὲς 
ὄχημα ταύτης ἔχεται τῆς ὑπονοίας, παρὰ ᾿Δριστοτέλει δὲ τὸ ἀνάλογον τῷ 

πέμπτῳ σώματι ὅ φησιν ὑπάρχειν ἐν πάσαις σχεδὸν ταῖς τῶν ζώων ψυχαῖς" 

9 ἀποφηνάμενοι C 9. 10 κωμῳδοδιδασχάλῳ] 9o superser. Q?: χωμῳδιδι C e 
II p. 172 Kock 11 $05] δε Ὁ 14 σῶμα] ζῶον O 15 de titulo v. Praef. 

19 ἐγκειμένων QOs 26 ὑπὸ] ὑπὲρ C 29 ἀσαφίας Q: corr. Q? 92 xai om. C 

94 ὑπονοίας] ἐπινοίας C παρὰ] τῷ Cs 
9 

σὶ] 
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ἐπεὶ τό γε μὴ εἶναι πῦρ ἢ ὕδωρ τὴν ψυχὴν T, αἷμα T, τὰς σφαιροειδεῖς 36 

τόμους οὐδὲν σεμνὸν ἦν διελέγχειν, ἀλλὰ παντὶ ῥάδιον xol τῷ τῆς ̓ Αριστο- 
Tiions Pieds πολὺ λειπομένῳ. εἰ τοίνυν μέλλων χινεῖν δόξαν ἰσχυρὰν 

xai ἀρχαίαν, προσιοῦσαν & ἐγγὺς τῇ φύσει τῆς ψυχῆς, ἐπιφανὲς ἐν φιλοσοφία 15 

πρόσωπον προεστήσατο; ᾧ xoi Πλάτων ἀνέϑηχε τὸν διάλογον, οὐχ ἄν τις 

ἐπιχαλοίη διχαίως ἢ ὡς Πλάτωνα 7, ὡς Τίμαιον συχοφαντοῦντι: σχεδὸν 
, 

ὰρ ὃ λόγος αὐτῷ πρὸς τὴν δόξαν. οὐ πρὸς τοὺς Gia. εἰ xal διδόασιν 
Y p í [ i ? i 

cen 

' 

ὑπονοίας ἐξ ὧν λέγουσιν ὡς xal αὐτοὶ τῆς δόξης τ EQoSaNNME τες. ὑὗπο- 90 

μιμνήσχει γὰρ ἐφεξῆς τῶν εἰρημένων ὑπὸ ᾿᾿Ἰμαίου χαί φησιν χατασχευά- 

10 σαντὰ τὸν δημιουργὸν τὴν ψυχὴν ἐκ τῆς εὐϑυωρίας εἰς χύχλον αὐτὴν 
χαταχάμψαι, χαὶ ἐπειδὴ πλάτος περὶ τὴν εὐθυωρίαν ἣν τῆς ψυχῆς, διελεῖν 25 

-Ὁ NA — , 

τὸν ἕνα χύχλον χαὶ dontam δύο δισσαχῇ συνημμένους, τὸν μὲν ἐχτός τε 

χαὶ περιέχοντα, τὸν δὲ ἐντὸς χαὶ περιεχόμενον, χαὶ τὸν εἴσω διελεῖν εἰς 

ἑπτὰ χύχλους χαὶ διὰ τοῦτο χύχλῳ χινεῖσϑαι τὸν οὐρανόν, ὅτι χύχλος ἦν 
e , e E - mor 

15 fj ψυχή, xal δὴ xa ἁρμονίαν χινεῖσϑαι τὰ ϑεῖα σώματα, διότι xal αὐτὴ 37 
ψυχὴ μεμέρισται χατὰ τοὺς ἁρμονιχοὺς ἀριϑμούς" δύο γὰρ τούτων ἕνεχα 

5 ὺ ΄ ' ' 55:5 ἃ ^ - cr » , ΄ 
εἰς τοὺς το τοὺς μουσιχοὺς αὐτὴν διῃρῆσθαι. ὅπως αἰσϑησίν τε σύμ- 

A : 1 Ne Z , es 

φυτὸν ἁρμονίας ἔχῃ xai τὸ πᾶν φέρηται συμφώνους φορᾶς. 5 
Πρῶτον μὲν οὖν οὐχ εὖ λέγει τὴν Ψυχὴν μέγεϑος εἶναι. xal ταῦτα 
M ΄ ' ' “Ὁ LI ^ , , e , 7 

90 λογιχὴν τιϑέμενος" τὴν γὰρ τοῦ παντὸς δηλονότι τοιαύτην ὁ Τίμαιος εἶναι 
’ὔ Ff pF -— * e ,F -Ὁ *, * ^ ^ » , 

βούλεται, οἷόν πότ᾽ ἐστιν ὃ χαλούμενος νοῦς’ οὐ γὰρ δὴ τῶν ἄλλων δυνά- 20 

uev T, τοῦ παντὸς ψυχὴ προσδεήσεται" οὔτε γὰρ αἰσϑήσεως οὔτε ἐπιϑυμίας 
οὔτε ϑυμοῦ" ταύτας γὰρ ὕστερον οἱ δεύτεροι ϑεοὶ προσυφαίνουσι τῇ ψυχῇ ἐπὶ 

τῶν ζώων τῶν μεριχῶν, x«l ὅλως τούτων T, χίνησις τῶν δυνάμεων οὐ χυχλο- 
x , M ' (2 »y e ) » - TN vo IS M s - 

35 φορία" xai γὰρ T, αἴσϑησις pns xav εὐϑεῖαν ἐπὶ τὰ ἔξω, xal mapomn- 15 

σίως T, ὄρεξις. οὐχ ὀρϑῶς οὖν τὸν νοῦν μέγεϑος ποιοῦσιν, εἴτε ὡς χύχλον 

- 

» εἴτε ὡς σφαῖραν αὐτὸν σχηματίζοιεν. μέγεϑος μὲν γὰρ ἅπαν συνε χές, χαὶ 
οὕτως ἕν τῷ συνεχὲς εἶναι xal τῷ συνάπτειν αὐτοῦ πρός τινα χοινὸν ὅρων 30 

τὰ us 6 δὲ νοῦς εἷς καὶ συνεχὴς xav ἄλλον τρόπον, εἰ δεῖ τὸ συνεχὲς 

80 ὅλως ἐπ᾽ αὐτοῦ λέγειν. ἐπεὶ ydp δείξομεν ἐφεξῆς, ὅτι ταὐτὸν ὁ νοῦς τῇ 
νοήσει, λέγω δὲ τὸν νοῦν τὸν ἐνεργεία, δῆλον δήπουθεν ὅτι ὅπως dv ἢ 

p» y. ^ UN e ^ σ» ' S ON , 3 yw , Ξ 

νόησις ἐχῃ τὸ συνεχές, xal ὁ νοῦς ἕξει τὸν αὐτὸν τρόπον. ἀλλ᾽ ἢ νόησις 35 

ταὐτὸν δείχνυται τοῖς URS ταῦτα δὲ τῷ: ἐφεξῆς τὸ ἕν ἔχει xal ὡς 
F^ Ἁ Ld] - , ς μέγεϑος. ὅταν γὰρ τόδΞξ μετὰ τόδε νοῶμεν, διωρισμένα 

^ 

, 

" 
ριϑμός, ἀλλ᾽ οὐχ 

ἐφεξῆς ἀλλήλοις zd χαὶ τελευτὰ εἰς ἕν πολλάχις 30 
i 

dp 

35 μὲν τὰ νοήματα, τὸ ὃ 

τὰ πλείω, | ὥσπερ ἐν τοῖς ERN. γισμοῖς τὰ λήμματα εἰς τὸ συμπέρασμα, 38 

ἀλλ᾽ οὐ τῷ συνεχῇ εἶναι, οὐδὲ τῷ πρὸς ὅρον χοινὸν συνάπτειν. εἴπερ 

οὖν τὰ νοήματα οὕτως ἕν, δηλονότι χαὶ ὃ νοῦς, χαὶ ἤτοι παντάπασιν 

] ἣ αἷμα τὴν ψυχὴν Cs 2 ἦν om. C 9 ὑπεστήσατο C 6 ἐπεγχαλοίη 

Q?s 10 τὴν ψυχὴν post εὐϑυωρίας Cs 15 post xai δὴ add. xai Qs 

11 αὐτὴν om. Ὁ 19 λέγειν Ο μέγεθος] og et accentus Q? 28 τῷ 

(post «ai) ex τὸ Q? 29 δεῖ ex δὴ Q? 923. 94 ὡς ὁ ἀριϑμὸς Arist. EU 

94 ὡς τὸ μέγεϑος Arist. 99 post ἔχει add. ὡς ἀριϑμὸς xat οὐχ ὡς μέγεϑος C 

n-—""————gw 

1 
" 

? 

4 
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ἀμερής, ὥσπερ ἔχει ὃ τῶν πρώτων ὅρων, T, οὐχ ὡς μέγεϑος συνεχής, 

, ; εἶτα ἀλλ᾽ ὡς τὸν ἀριϑυὸν εἴποιμεν ἄν, εἰ ἐφεξῆς ἀριϑμοίημεν μονάδα, 
ὃ ^ A » ἊΝ ^- ^ ΤΠ" , 

υάδα, εἶτα τριάδα. xai γὰρ ἄλλως ἀνάξιον καὶ Τιμαίου xai Do9o6poo 
τὸν νοῦν μέγεϑος ὑπολαμβάνειν. πῶς γὰρ δὴ xai νοεῖ μέγεϑος «qv, xai 

4 , 4 A [4 4 M4 E e ^ e , E. ! SIor QA M b — 

μάλιστα, si χαϑάπερ φησὶν ὁ Τίμαιος ἁφῆς χρεία τῇ ψυχῇ xai τῷ νῷ 
χαὶ πελάσεως πρὸς τὸ νοούμενον ; T, γὰρ τῶν μορίων ἑχάστῳ ϑιγγάνων τὸ 
σ , M "et [48 , ΕΣ * — , 7 e D — - ἊΣ Ls n 

ὅλον νοήσει, T, οὐχ ἑχάστῳ μὲν τῶν μορίων, ὅλῃ ὃὲ τῇ τοῦ χύχλου περι 
- "oct , ' - ,» 1 , [v4 Y ^ e 5 ' & 

φορᾷ, ἣ &xdot μὲν τῶν μορίων τὰ μόρια, ὅλῳ ὃξ τὸ ὅλον. εἰ μὲν οὖν 

ἐχάστῳ τῶν μορίων τὸ ὅλον νοεῖ, ἐπειδὴ τὰ μόρια ταῦτα T, στιγμαί εἰσιν 
MI 

ἢ μεγέϑη, εἰ δεῖ xol τὴν στιγμὴν μόριον λέγειν, εἰ μὲν χατὰ στιγμήν  μεγευγ» e i Mid Ὁ í (Uv, 
-- CN αὗται δὲ ἄπειροι, E ὡς οὐδέποτε διέξεισιν’ εἰ OR χατὰ μέ quss 

» 

πολλάχις ἢ ἀπειράχις ταὐτὸν νοήσει. ἀλλὰ μὴν xol ἅπαξ ἀπόχρη" τὸ yàp? 

εὖ οὐχ ἐν τῷ πολλάχις ταὐτόν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ἅπαξ τὸ ἀληϑές. εἰ δὲ ἱχανὸν 

E ὅὁτῳοῦν τῶν μορίων, τί δεῖ χινεῖσϑαι ἢ xal ὅλως μέγεϑος ἔχειν; ᾧ 

iis Bast) δυντελθξ. τὰ υέγεϑος εἰς τὴν φύσιν, τοῦτο ἀμέγεϑες χαϑ’ αὑτό, 
εἰ xal χατὰ συμβεβηχὸς διαιροῖτο: οὐδὲ γὰρ τὸ πηχυαῖον λευχὸν μᾶλλον 
λευχὸν τοῦ ποδιαίου, οὐδέ γε τὸ ποδιαῖον τοῦ σπιϑαμιαύυυ. διὸ χαὶ τὸ 

υέγεϑος ταῖς ποιότησιν οὐ συντελεῖ, ἀλλὰ ἀδιαίρετος T, λευχότης ὡς λευ- 

χότης χαὶ | ἐν τῷ μεγέϑει. ὡσαύτως δὲ xal ἐπὶ τοῦ νοῦ xal τῆς τούτου 

δυνάμεως" εἰ τοῦ χύχλου xal τοῦ μεγέϑους τό τε μεῖζον ὁμοίως χαὶ τὸ 

σμιχρότερον μόριον νοήσει, οὐδὲν πρὸς τὴν οὐσίαν τοῦ νοῦ τὸ μέγεϑος, 
εἴπερ οὐσία αὐτοῦ ἣ ἐνέργεια. οὕτω γάρ τινα xal ἀχρόνως γίνεσϑαι 
λέγομεν, οἷς οὐδὲν ὃ χρόνος πρὸς τὴν τελείωσιν συνεισφέρει, ἀλλ᾽ εὐϑὺς 

τέλεια xal δλόχληρα γίνεται ἐν ὁτῳοῦν μορίῳ τοῦ χρόνου. εἰ δὲ ἑχάστῳ 
μὲν τῶν μορίων οὐχ ἐροῦσι τὸν χύχλον νοεῖν, ὅλῳ δέ, τίς αὖ γίνεται πάλιν 

ἢ χρεία τῆς ἁφῆς τῆς χατὰ μόριον: ἣ πῶς ἐχ μορίων μηδὲν νοούντων 

ὅλος νοήσει; χαίτοι εἰ διὰ τοῦτο ἐφάπτεται, ἐφάπτεται δὲ τοῖς μορίοις, τοῖς 

μορίοις ἂν πρῶτον νοοίη. εἰ δὲ ταῦτα ἄμφω διαφυγγάνοντες ἐροῦσιν, ὅτι τὰ 

υὲν μόρια τοῖς μορίοις, τὸ δὲ ὅλον τῷ ὅλῳ νοήσει, πῶς τὰ ἀμερῆ γνώσεται, 

ἐπειδὴ πολλὰ χαὶ ἀμερῇ τῶν νοουμένων; χαὶ τί μάτην ταῦτα ἀχριβολογού- 

μεϑα; εἰ γὰρ μέγεϑος ὅλως ὃ νοῦς xal ἢ νόησις διὰ ϑίζξεως xai ἁφῆς, 

οὔτε χατὰ σημεῖον αὐτῷ ϑιγγάνοντι δυνατὸν νοεῖν, οὔτε χατὰ μέγεϑος 
ἐφαπτομένῳ" χατὰ μὲν γὰρ σημεῖον θιγγάνων πῶς τῶν μεριστῶν ἀντι- 

λήψεται; εἴπερ ἀδύνατον ἐφαρμόσαι πρὸς τὰ μεριστὰ τῷ ἀμερεῖ" xa 

μέγεϑος OE ἐφαπτόμενος πῶς αὖϑις τὰ und oda απ οι τὰν 

ἄμφω ταῦτα ποιῶν 6 νοῦς xal οὐ μᾶλλον τὰ μεριστὰ νοῶν 7, τὰ ἀμέριστα, 

o2 d 
- Q2 

15 

25 

99 

1 ὥσπερ] ὦ ex o Q? ὃ τῶν πρώτων ὅρων] cf. e. gr. Eth. Nie. 11433 56 9 0 Q* in 
ras. III litt. φησὶν] ef. p. 97A 6 xoi om. ( 11 «&€— (12) ἀπειράκις add. 

P in marg. 12 post ἀπειράκις add. δῆλον Q: add. δῆλον ὅτι as: eras. ὅτι (?) P 
ταὐτὸν] ταῦτα Q: ταὐτὰ as: τὸ αὐτὸ Arist. 13 ἐν Victorius: 7v 14 ϑίγειν P 

16 λευχὸν om. Q: incl. s 22 τινα om. Q 217 ὅλος ex ὅλως PQ: ὅλως 

"fort. ὅλως, ὅλος Spengel 92 ϑιγάνοντι Q 90 ϑιγάνων 9 

C 
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954} 

στε οὐχ ἂν εἴη μέγεϑος οὐδ᾽ ἂν ἁφῆς δέοιτο πρὸς τὴν σύνεσιν, ἀλλά τις 39 
- ^ , ἣν AJ — 

τέρα φύσις ὃ νοῦς ἔξω παντελῶς σωματιχοῦ διαστήματος, xat τὰ ἀμερῆ en ga 
. A ' CN & , 0 

ἐν νοεῖ, διότι μηδὲ αὐτὸς ἐν μεγέϑει, τὰ μεριστὰ Oi χαταλαμβάνει, ὅτι 80 
, 

E 

xai ταῦτα ἑαυτῷ covatpsi xal ποιεῖ ὡς οἷόν τε | ἀμέριστα. τὸ γὰρ εἶδος 40 

5 ἑχάστου xal τὸ τί ἣν εἶναι ἀμερὲς ἑαυτῷ ποιεῖ xol ἁπλοῦν, xal οἱ πρῶτοι 

ὅροι ταῦτα τὰ εἴδη, ἃ ἐχλαμβάνων τῆς ὅλης, xàv ἐν ὕλῃ ἢ, οὕτω νοεῖ. 

ὅτι δὲ ἀχολουϑεῖ τοῖς τὸν νοῦν οὕτω νοεῖν τιϑευένοις, λέγω δὲ τῷ περι- e 

φέρεσϑαι χύχλῳ, συγχωρεῖν εἶναι τοῦτον τὸν νοῦν χύχλον χαὶ μέγεϑος, 
δῆλον. εἰ μὲν γὰρ ἄλλως ἐνεργῶν νοεῖ, τί μάτην αὐτῷ προσάπτουσι τὴν 

10 περιφοράν; εἰ δὲ τῷ περιφέρεσθαι χύχλῳ χαϑάπερ φασί, χύχλος dv εἴη 

χαὶ μέγεϑος, εἴπερ διὰ τοῦτο εἰς χύχλον τὴν εὐθυωρίαν χατέχαμψεν ἵνα 10 

νοοίη. τὸν οὖν οὕτω νοοῦντα περιπίπτειν οἷς εἴπομέν ἐστιν ἀναγχαῖον" 
ἢ γὰρ χατὰ στιγμὴν ἀνάγχη νοεῖν, T, χατὰ μέγεϑος: ἀλλ᾽ εἰ μὲν χατὰ 
στιγμήν, ἐχφεύξεται αὐτὸν ἣ νόησις τῶν μεριστῶν: εἰ δὲ χατὰ μέγεϑος, 15 

15 ἐχφεύξεται αὐτὸν d, νόησις τῶν ἀμερῶν. ἀλλὰ xai ἀΐδιος T, περιφορά, 
ἀΐδιος οὖν xal ἢ νόησις. ἢἣ τοίνυν αἰεὶ νοεῖ xal διὰ τοῦτο ταὐτὸν αἰεί, ἣ 
ἄλλο χαὶ ἄλλο. εἰ μὲν γὰρ ταὐτὸν, ἠρεμήσει μᾶλλον ἢ τοιαύτη νόησις 
ἔοιχεν: εἰ δὲ ἄλλο xal ἄλλο, πῶς τῆς αὐτῆς οὔσης περιφορᾶς, xal ἅμα 30 

πότε συντελέσει τὴν νόησιν; υάτην οὖν ἔτι περιενεχϑήσεται, εἰ οὐδέποτε 
90 συντελέσει. οὐδέποτε οὖν ἔσται νενοηχώς" χαίτοι πάσης νοήσεώς ἐστι 

πέρατα, xoi τῆς πραχτιχῆς (πᾶσαι γὰρ ἑτέρου χάριν) xai τῆς ϑεωρητιχῆς" 25 

αὕτη γὰρ τοῖς λόγοις ὁμοίως ὁρίζεται, οἷς χαὶ χέχρηται πρὸς τὴν ϑεωρίαν, 

λόγος δὲ T, ὁρισμὸς ἣ ἀπόδειξις. xal οἱ μὲν ὁρισμοὶ πάντες πεπερασμένοι" 
ἰπόδειξις δὲ οὐδεμία τὴν πρόοδον ἐπ’ ἄπειρον ἔχει, οὐδὲ ἀναχάμπτει εἰς 

95 τὰς προτάσεις | τὰς. ἐξ Ἀρχῆς, ἀλλ᾽ sloncus μᾶλλον ἐοίχασιν at ἐπιστῆῇ- 4] 
μαι. φαίνεται 08 οὐχ ὅπως χατὰ φύσιν T, χίνησις -Ὁὑπάρχειν τῷ νῷ, ἀλλὰ 

παρὰ φύσιν μᾶλλον xol λυμαντιχὴ τῆς ἐνεργείας: ἐπιστάσει γὰρ. ἔοιχε 
μᾶλλον f, νόησις, T, μὲν τῶν ἁπλῶν ὅρων xal παντελῶς, οὐδὲν δὲ ἧττον 5 

xai T, χρωμένη συλλογισμῷ στάσις υᾶλλόν ἐστι πρὸς τῷ συμπεράσματι 

30 xal ἠρέμησις ἢ χίνησις xai ἀναχώρησις τοῦ δεδειγμένου. διὰ τοῦτο δὲ 
χαὶ οἱ νήφοντες τῶν μεϑυόντων μᾶλλον νοοῦσι, χαὶ ἐν νυχτὶ μᾶλλον ἣ ἐν 10 

ἡμέρᾳ, xai χαϑεστῶτος τοῦ σώματος ἣ ϑορυβουμένου, xat ἧττον oi νέοι 
τῶν πρεσβυτέρων, διότι πλείους αὐτοῖς χινήσεις τὸ σῶμα χινεῖται. μᾶλλον 
οὖν ἢ χίνησις παρὰ φύσιν τῷ νῷ τῆς ἠρεμίας, ὥστε οὐδὲ μαχάριον τὸ μὴ 

35 βράδιον " βίαιον γὰρ ἅπαν τὸ παρὰ φύσιν. οἱ δὴ τὴν atn οὐσίαν αὐτοῦ τὸ 

ποιοῦντες φύσιν αὐτοῦ ποιοῦσι τὴν μον δὴ ταῖς ἐνεργείαις. ἔτι εἴπερ 

T, χίνησις οὐσία τοῦ νοῦ, πῶς νοήσει τὰ ἀῦλα xal ἀχίνητα; τοῦτο δὲ οὐχ 

6 post ταῦτα add. δὴ Qs ( ἀχολούϑως (ex dxoloudet?) Qs δὲ τῷ] δὴ τὸ C 

8 συγχωρεῖ Qs τοῦτον εἶναι Qs 10 τι ex τὸ; Q? 13 post μέγεϑος 
add. ἀλλ᾽ εἰ μὲν χατὰ στιγμὴν ἀνάγχη νοεῖν ἢ κατὰ μέγεϑος Q: del. Q? 15 ἐχφεύ- 

terat] ἐχ ex ? Q? 18 ἅμα P 22 xal oi; P: «xai om. Qs 23 ἢ ὁρισμὸς 

etiam Arist. Uy: 7, om. Arist. rell. 24 ἀπόδειξις] legit. ἡ ἀπόδειξις ut Arist. E: 

αἱ ἀποδείξεις Arist. rell. 35 δὴ] δὲ QCs οἱ δὴ τὴν xivmotv οὐσίαν αὐτοῦ 

ποιοῦντες] εἰ δ᾽ ἐστὶν ἡ κίνησις αὐτῆς μὴ οὐσία Arist. sine dubio corrupta 
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οἷόν τε ἀντεπιστρέφειν xal πρὸς ἡμᾶς τοὺς ἀχίνητον αὐτὸν τιϑεμένους, πῶς 4l 

νοήσει τὰ ἐν χινήσει; νοεῖ γὰρ xai τὰ χινούμενα οὐχ ὡς χινούμενα, ἀλλὰ 
, v , [274 3 

χαϑόσον τὴν αὐτὴν ἔχει μορφήν" οὐ γὰρ xa:à τὴν ὕλην ἀλλὰ χατὰ τὸ 

εἶδος xal τὸ τί ἣν εἶναι ὅ γε xav ἐνέργειαν νοῦς, xal ὅταν τῶν μεῦ᾽ 

ὃ ὕλης ἀντιλαμβάνηται: οὕτω ὃὲ xal αὐτὴν νοεῖ τὴν χίνησιν, τὸ εἶδος αὐτῆς 90 

νοῶν χαὶ τὸν λόγον, ὅτι τοιάδε ἐστὶν ἢ ἐνέργεια. τοῖς δὲ τὴν χίνησιν 

οὐσίαν αὐτοῦ τιϑεμένοις χαλεπὸν ἀποδοῦναι τὴν νόησιν τῶν ἀχινήτων. 
ἐπίπονον τε χαὶ τὸ μεμῖχϑαι τῷ σώματι μὴ | δυνάμενον ἀπολυϑῆναι, xat 42 

προσέτι φευχτόν, εἴπερ βέλτιον τῷ νῷ τὸ μὴ μετὰ σώματος εἶναι, χαϑάπερ 

10 εἴωϑέ τε λέγεσϑαι xal πολλοῖς συνδοχεῖ xal τῶν πάλαι xol τῶν xai 
e “ Α » , , Ἁ - ΤᾺ A "S ’ e ταν ^ » 

ἡμᾶς, οἱ οὐχ αἰσχύνονται τὰς τῶν ζώων ψυχὰς βελτίους ὁμολογεῖν τῆς τοῦ ὃ 
" , y D ' -r , - -» , 1 ^ , ἀνθρώπου, εἴπερ τὰς μὲν οἷόν τε ἀπολυϑῆναι τοῦ σώματος, τὴν δὲ οὐχ 
ἐνδέχεται. ἄδηλος δὲ ὅσον ἐχ τῶν εἰρημένων x«l τοῦ χύχλῳ φέρεσϑαι 

τὸν οὐρανὸν ἣ αἰτίας εἰ γὰρ δεῖ προσέχειν τοῖς γεγραμμένοις, οὐχ ἔστι 10 
- - ^ e oS. , ' 3 ΟΝ - * , , , 2 

15 τῆς ψυχῆς f, οὐσία χυχλοφορία ἀλλ᾽ ἐκ τῆς εὐϑυωρίας εἰς χύχλον ὕστερον 

χατεχάμφϑη, ὡς ἐχείνης μᾶλλον οὔσης αὐτῇ τῆς φύσεως οἴχοϑεν Tj τῆς 

τοῦ χύχλου χαὶ χατὰ συμβεβηχὸς ἔξωϑεν ὑπαρξάσης τῆς περιφορᾶς, οὐ 
διὰ τὴν οὐσίαν τὴν ἐξ ἀρχῆς, ἀλλ᾽ ὅπως ἂν τὸ πᾶν φέρηται συμφώνους 15 

φοράς" ὥστε τὸ σῶμα αἴτιον ποιεῖ τῇ ψυχῇ τῆς χινήσεως, οὐ τῷ σώματι 

90 τὴν ψυχήν. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὅτι βέλτιον αὐτῇ τὸ χινεῖσϑαι τοῦ ἠρεμεῖν, χαὶ τὲ ἣν ψυχὴν. dà Ü t βέλτιον αὐτῇ τὸ x αι τοῦ ἠρεμεῖν, χαὶ τὸ 

χινεῖσϑαι τοῦτον τὸν τρόπον δίδωσι λόγον ὃ Τίμαιος: χαίτοι τοῦτο μάλιστα 20 

ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ ϑεοῦ ζητητέον. 
PÀ - M 4 /. ' , -" « ς A € , 

Exeivo δὲ ἄτοπον συμβαίνει xot τούτῳ τῷ λόγῳ xol τοῖς πλείστοις 
τῶν περὶ ψυχῆς" συνάπτουσι γὰρ xal τιϑέασιν εἰς σῶμα τὴν ψυχὴν οὐχέτι 

35 προσδιορίζοντες, διὰ τίνα αἰτίαν χαὶ πῶς ἔχοντος τοῦ σώματος xal τίνα 25 
συγγένειαν χεχτημένου πρὸς αὐτήν. οὐδὲ γὰρ τὸ τυχὸν τῷ τυχόντι σύνεισι 
χαὶ συνάπτεται, οὐδὲ ἅπαν εἰς ἅπαν τὸ μὲν ποιεῖ, τὸ Oi πάσχει, οὐδὲ τὸ 
μὲν χινεῖ, τὸ δὲ χινεῖται, ἐὰν μή τις ἢ χοινωνία xal συγγένεια τούτων 

- ΄ 2 - [r4 , y / HC σαν Ut τῶν φύσεων, ἐξ ὧν ἕν | τὶ γίνεται ἔργον συντιϑεμένων ἑχάστων᾽ ἐχ δὲ 43 
-Ὃ , 5 -Ὁ- * , / M - S URP e 3. κα , ^ 

30 τῶν τυχόντων οὐδαμῶς, οἷον ἐχ λίϑου xai φωνῇς, ἢ ἐξ ἀνθρώπου xai 
δένδρου. oi δὲ μόνον ἐπιχειροῦσι λέγειν ποῖόν τι ἣ ψυχή, ποῖον δέ τι τὸ 
σῶμα τὸ δεχόμενον αὐτὴν οὐχέτι προσδιορίζουσιν, ὥσπερ ἐνδεχόμενον χατὰ ὅ 
τοὺς Πυϑαγοριχοὺς μύϑους, οἷς ἐχεῖνος μὲν ἐχρῆτο πολιτικῶς, οὗτοι δὲ 

φυσιχῶς [ὑπολαμβάνουσι]. τὴν τυχοῦσαν ψυχὴν εἰς τὸ τυχὸν εἰσδύεσϑαι 
ΕἾ - . e - " A o - F Li d. — ^x ^ A - , 

35 σῶμα" δρῶμεν τὰρ ὅτι τῶν ζώων ἕἔχαστον, μᾶλλον ὃὲ τῶν ἐν τοῖς ζώοις 10 

σωμάτων ἴδιον εἶδος χέχτηται χαὶ ἰδίαν μορφήν, χαὶ πολὺ διέστηχε τὸ 
σχώληχος σῶμα πρὸς τὸ ἵππου, χαὶ τὸ ψύλλης πρὸς τὸ ἀνθρώπου. οἱ δὲ 

1 ἀντιστρέφειν Qs αὐτὴν Q 4 τῶν] τὸ 9 9 δὲ] δὴ Cs 6 ἡ om. 

Q in ras. 1l ot] ot^ C 11. 12 τῶν ἀνθρώπων Qs 14 οὐρανὸν] νοῦν C 

16 αὐτῇ ex αὐτῆς P 20 τὸ (alterum) Q!: τοῦ PQO 2] supra τοῦτον scr. 

τὸ βέλτιον Q? post τρόπον fort. addendum ἢ ἄλλον 21 οὐδὲ πᾶν Q 

30 φωνῆς] δένδρου Cs 94 ὑπολαμβάνουσι delevi 96 σωμάτων] legit ἕχαστον 

ἴδιον ἔχειν εἶδος σῶμα καὶ μορφὴν ut Arist. E: om. σῶμα Arist. rell. 91 post 

πρὸς τὸ (prius) add. τοῦ Qs 
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Ξ τι ' , , , b - 
οἴονται εἰς τὸ τυχὸν σῶμα τὴν τυχοῦσαν ψυχὴν εἰσοιχίζεσϑαι, εἰς τὸ τοῦ 43 
, , b; [rd s ^ UJ EU , ^ AY ^ P a4 

ἐλέφαντος, ἄν οὕτω τύχῃ: τὴν τῆς ἐμπιὸος, παράπλησιον Of, οὖν tt 1$ 
^i , E € , il ' 

λέγουσιν, ὥσπερ εἴ τις φαίη εἰς αὐλοὺς ἐνδύεσϑαι τὴν ὑφαντιχήν, 7| τὴν 
, 

. c 
^— - , , εἰ 395: -ὋΌ 

χαλχευτιχὴν εἰς χερχίδας : χαίτοι xal ταῖς τέχναις εἰ φύσις Ty ἐξ ἑαυτῶν 
ΤΑ͂Ν. 3312 ΣΝ ᾿ ΤυΡΝ 5 10S 3 Neck ie ὙΠ YE 5): 

5 εἰσδύεσϑαι εἰς τὰ ὄργανα, αὐλητιχὴ μὲν ἄν εἰς αὐλοὺς εἰσέδυ, xal οὐχ εἰς 50 | 
, δὴ : ? δ. ? la ^ P Tn1- n λύραν, χιϑαριστιχὴ δὲ εἰς χιϑάραν, x«i οὐχ εἰς αὐλούς - xai ταῖς. ψυχαῖς H 

τοίνυν, εἴπερ ὄργανά ἐστι xà σώματα, ἐχάστην εἰς τὸ οἰχεῖον εἰσφοιτᾶν ] 
δον ? M Π 

προσήχει, μᾶλλον ὃὲ οὐδὲ εἰσφοιτᾶν, ἀλλὰ ποιεῖν οἰχεῖον αὑτῇ xol ἐπιτή- 
i 

üstoy* πλάττει γὰρ αὐτὴ τὸ σῶμα xol οὐχ ἕτοιμον παραλαμβάνει, χαϑάπερ 25 ^ 

00 ἢ χιϑαριστιχὴ τὴν χιϑάραν. τί οὖν τὸ οἰχεῖον ἑχάστῃ xol πῶς αὐτὸ xal ; 
τίς οὖσα | πρὸ τοῦ σώματος εὑρήσει τε xal ἐργάσεται, παντελῶς ὁ Τίμαιος 44 

ἀπεσιώπησεν. 
4. Καὶ ἄλλη δέ τις δόξα παραδέδοται περὶ ψυχῆς πιϑανὴ μὲν οὐδε- ᾿ 

; 
υἱᾶς ἧσσον τῶν λεγομένων, δεδωχυῖα Oi εὐϑύνας xal ἐξητασμένη xal ἐν Qt 

- M , M , M 58/7 , , , si Ὁ , 

15 τοῖς χοινοῖς λόγοις xai ἐν τοῖς ἰδίοις: λέγουσι γάρ τινες αὐτὴν ἁρμονίαν" 

xol γὰρ τὴν ἁρμονίαν χρᾶσιν xai σύνϑεσιν ἐναντίων εἶναι xoi τὸ σῶμα 

συγχεῖσϑαι ἐξ ἐναντίων. τὴν οὖν τἀναντία ταῦτα εἰς συμφωνίαν ἄγουσαν 10 
3 5 “ ς ' VS. S MES Xe M A ws Das x Y ' 

x«i ἁρμόζουσαν, ϑερμὰ λέγω xal ψυχρὰ xoi ὑγρὰ xai ξηρὰ xol σχληρὰ 

χαὶ μαλαχὰ χαὶ ὅσαι ἄλλαι ἐναντιώσεις τῶν πρώτων σωμάτων, οὐδὲν ἄλλο 

?0 εἶναι Tj τὴν ψυχήν, ὥσπερ xoi T, τῶν φϑόγγων ἁρμονία τὸ βαρὺ xal τὸ 
ὀξὺ συναρμόζει. πιϑανότητα μὲν οὖν 0 λόγος ἔχει, διελήλεγχται δὲ 15 

πολλαχῇ xai ὑπ᾽ ᾿Αριστοτέλους xal ὑπὸ [ΠΙλάτωνος. χαὶ γὰρ ὅτι τὸ μὲν 
πρῶτον τοῦ σώματος, τουτέστιν T, ψυχή, ἁρμονία δὲ ὕστερον, xal ὅτι τὸ 

υὲν ἄρχει xal ἐπιστατεῖ τῷ σώματι xol μάχεται πολλάχις, ἁρμονία δὲ οὐ | 
μάχεται τοῖς ἡρμοσμένοις, xal ὅτι τὸ μᾶλλον xal ἧττον ἁρμονία μὲν δέ- 90 

χεται, ψυχὴ δὲ o5, xal ὡς ἁρμονία μὲν σωζομένη οὐ προσίεται ἀναρμο- 

στίαν, ψυχὴ δὲ χαχίαν προσίεται, xal ὅτι εἴπερ τοῦ σώματος ἣ ἀναρμοστία 
νόσος ἐστὶν T αἶσχος 7, ἀσϑένεια, 1$, ἁρμονία τοῦ σώματος χάλλος dy εἴη 95 
xal ὑγίεια xai δύναμις ἀλλ᾽ οὐ ψυχή, ταῦτα μὲν ἅπαντα εἴρηται ὑπὸ τῶν 

Ξ , 2 » ἘΝ Qc ^Y nA «Ὁ , , DES. oU» 
30 φιλοσόφων ἐν ἄλλοις: ἃ δὲ νῦν ᾿Αριστοτέλης φησί, τοιαῦτά ἐστιν. ἣ áp- 

τ C 

, , 2 - € , , - 

μονία λόγος ἐστὶ τῶν ἡρμοσμένων | χαὶ σύνϑεσις τῶν μεμιγμένων, $ ψυχὴ 45 
, , Y , v - δ᾽ οὔτε σύνϑεσις οὔτε λόγος" xal ἢ μὲν οὐσία ἣ δὲ οὔ: xal ἣ μὲν χινεῖ 

τὸ σῶμα, ἁρμονία δὲ οὐ χινεῖ τὰ ἡρμοσμένα, ἀλλ᾽ ἐπιγίγνεται μὲν 
ἡρμοσμένοις, ἁρμόζει ὃὲ ἄλλος, ὥσπερ τὰς χορδὰς ὃ μουσιχός" ἄλλης οὖν ὃ 

du À , -- ! AL OM — re , 5: * - A e , i ) "^ 

j5 δεήσει τῇ ψυχῇ τῆς ποιούσης αὐτῇ τὴν ἁρμονίαν. φανερῶς δ᾽ (dv) 

ἄτοπος ὃ λόγος φανείη πειρωμένοις τὰ πάϑη τῆς ψυχῆς xai τὰ ἔργα 
ἔχαστον εἰς ἁρμονίαν τινὰ ἀναφέρειν. ποίας γὰρ ἁρμονίας τὸ αἰσϑάνεσθϑαι, 

i 

] 

l εἰς τὸ τοῦ] τὴν τοῦ O 9 τὴν] εἰς τὸ C παραπλησίως (8 οὖν om. Cs 

c 

9 φαίη] λέγοι C 6 post λύραν add. «ai Cs 1 ἑχάστη Q post ἑχάστην 

add. àv Cs αὑτῇ scripsi: αὐτῇ 14 ἥττων Arist. praeter EU δεδω- 

χυῖα δὲ εὐϑύνας} λόγους δὲ ὥσπερ εὐϑύνας δεδωχυῖα Arist. 15 τινες etiam Arist. 

VWy: om. Arist. rell. 94 ἄλλος] ἄλλο Ms ὅσπερ ex ὥσπερ P 39 ἂν 
add. Spengel 
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xal ποίας τὸ φιλεῖν T, μισεῖν: ἐλήλυϑε ὃὲ αὕτη T, δόξα μάλιστα μὲν ἐχ 
- - σ » Ωῶ 7 M , 2 M -— e e . , 

τῶν μεγεϑῶν, ὅσα ἔχει ϑέσιν xol χίνησιν, ἐπειδὴ ταῦτα, ὅταν οὕτως αλλή- 

λοις παρατεϑῇ ὥστε μηδὲν συγγενὲς παραδέχεσθαι, τότε λέγεται ἡρμόσϑαι 
- vat / Ü τ - EL , dai. [gl , o - , ἔχων , 

χαλῶς, xal f, σύνϑεσις αὐτῶν ὀνομάζεται ἁρμονία, ὥσπερ ξύλα xal λίθοι 

xoi ὅσα ἁρμόζουσιν ai τέχναι φυσικὰ σώματα. ἐντεῦϑεν δὲ xal τὰ με- 
υἱγμένα χατὰ λόγον τινὰ ἢ χεχραμένα πρὸς ἄλληλα ἡρμόσϑαι φαμέν, ὅτι 
συμφώνως μέμιχται xal οὐ διέστηχεν οὐδὲ ἀπήρτηται οὐδὲ παραδέχεταί 

τινα ἕτερον ustatb λόγον, ὃς μᾶλλον αὐτὰ ἁρμόσει xal συγχεράσει, ὥσπερ 

xai τοὺς φϑόγγους τοὺς μουσιχοὺς ἡρμόσϑαι τηνιχαῦτα οἰόμεϑα, ὅταν 
M CA - ' , Δ eC NM, * - , ' 

υηδεὶς εὑρίσχηται μεταξὺ λόγος ὃς ἡδίω ποιήσει τῶν φϑόγγων τὴν συμφω- 

νίαν. χατὰ τίνα οὖν τούτων τῶν τρόπων ἁρμονίαν χαλεῖν ἔνεστι τὴν ψυχήν; ? 
» Ἁ e , " , τς -ὋὉ- b "Ὁ ^ A 5 -- "A — 

οὔτε γὰρ ὡς σύνϑεσιν ἣ παράϑεσιν, οἷον τῶν ὀστῶν πρὸς τὰ ὀστᾶ, T| τῶν 
ὀστῶν πρὸς τὰ νεῦρα’ γελοῖον '(àp τοιούτων μορίων T, τὸν | νοῦν Tj τὴν 

αἴσϑησιν σύνϑεσιν λέγειν. ἀλλ᾽ οὔτε ὡς τὸν λόγον τῆς μίξεως ἡ τῆς 
χράσεως: ἄλλης γὰρ οὔσης τῆς ἐχάστου μορίου χράσεως ἄλλη dv εἴη xol 
e , o ΕΝ, c »v ! LA - ^N X 9. JiER ἢ ψυχή, ὥστε πολλὰς ἕχαστον ἔχειν ψυχάς. τοῦτο δὲ xal παρ᾽ 'Ewme- 
δοχλέους ἀπαιτητέον. χίρνησι γὰρ xal οὗτος ἕχαστον τῶν τοῦ σώματος 

, -— 7 , v Y ΟῚ - » * , , € 

μορίων τῷ ἰδίῳ λόγῳ, ἄλλως μὲν ὀστᾶ, ἄλλως δὲ σάρχας. πότερον οὖν 
e , * e Ξ ) ^ £ dem [4 Y ? M € , 1 
ὃ λόγος οὗτος ἔσται xav αὐτὸν f, ψυχή, xal εἰ πολλοὶ ot λόγοι, πολλαὶ 

M e ! » bi » T (e ERES ' M ' xb - de L 

xal at ψυχαί; ἣ ἄλλο τι οὖσα T, ψυχὴ παρὰ τὸν λόγον τῷ λογῷ προ 
^ 5 , b/4 b , Ὁ ’ P S. p - ^P "^ - 

βάλλοντι ἐμφύεται: ἔτι δὲ πότερον ἣ φιλία ταύτης αἰτία τῆς μίξεως ἡ τῆς 

τυχούσης; χαὶ αὕτη πότερον ὃ λόγος ἣ ἕτερόν τι παρὰ τὸν λόγον: 
9 M ν᾿ e , e , 1 H Y 5» Y v 

Ost μὲν οὖν ot λέγοντες ἁρυονίαν τὴν ψυχὴν outs ἐγγὺς αγαν, 
οὔτε πόρρω τῆς ἀληϑείας βάλλειν ἂν δόξειαν, xol ἐχ τῶν νῦν 

εἰρημένων xal ἐχ τῶν ἐν ἄλλοις δῆλόν ἐστι’ πιϑανότητα δὲ πολλὴν ὃ λόγος 

ἔχει, χαϑάπερ xai πρότερον ἔφην. πάλιν γὰρ εἰ παντελῶς ἕτερον ἢ ψυχὴ 

τῆς υίξεως xol τῆς χράσεως, διὰ τί τούτων φϑειρομένων φϑείρεται εὐϑὺς 
$ ψυχή; λυομένου γὰρ τοῦ λόγου τῆς σαρχὸς xal τῶν ἄλλων ἑχάστου τῶν 

^ , 5 Ἁ E M La ! , οἱ Ἁ Ἃ » » ue Qa -— τοιούτων λύεται εὐϑὺς xai ἢ ψυχή. ἀλλὰ xoi ἐμπαλιν ἀπορητέον, διὰ τι 

τῆς Ψυχῆς ἀπολιπούσης τὸ σῶμα εὐθὺς φϑείρεται xol ἢ χρᾶσις χαὶ ἣ 
b cr e , E , - Ψ Ἢ A - jT cL AP ? , e Ξ - N 

υἵξις, ἥν φασιν ἁρμονίαν τοῦ σώματος. εἰ γὰρ xal τῆς χράσεως φὕϑε!ρο 
μένης φϑείρεται ἢ ψυχή, χαὶ τῆς ψυχῆς ἀπολιπούσης φϑείρεται f, χρᾶσις, 

οὐ πόρρω dv εἴη ταῦτα ἀλλήλων. ἀλλ᾽ οὐ φϑείρεταί φησιν ἢ ψυχὴ τῆς i p T) Ξ i Σ 1 :pe 1 7| i χη r 
t ΄, E ed E So γος (δὰ MED [5] e NU. E , 2 ὧν χράϊσεως φϑειρομένης, ἀλλ᾽ f ἐμψυχία, ἣν ἢ ψυχὴ τῷ σώματι Emntót- 
δωσιν, αὐτὴ μὲν οὖσα χωριστή, ἐλλάμπουσα δὲ τὴν ζωήν, ὥσπερ 6 ἥλιος 

τὸ φῶς τῷ ἀέρι. ἐγὼ δὲ ϑαυμάζω τῶν ταῦτα λεγόντων, ὅτι πρῶτον μὲν 

ἀποδείξεις οἴονται τὰ παραδείγματα" καίτοι τῶν πίστεων ἀσϑενέστατον τὸ 
^ » P] e M * - , * - [d Ἁ A 

παράδειγμα" ἔπειϑ᾽ ὅτι μηδὲ αὐτοῖς τούτοις ἀχολουϑοῦσιν. ὁ μὲν γὰρ 

15 

20 

D] 

10 

15 

* 20 

25 

47 

9 συγγενὲς] συγγενέσθαι Arist. E 6 xexpapuéva PQ T καὶ --- ἀπήρτηται om. Q 
10. 11 συμφωνίαν] συμμετρίαν C 11 χαλεῖν ἔνεστιν ἁρμονίαν O 19 ἔσται 
οὗτος (8 ἡ Ψυχὴ om. Q 21 φιλία -- (22) τυχούσης] φ. τῆς τυχούσης αἰτία 
μίξεως 7) τῆς xarà λόγον Cs et Arist. 22 τυχούσης] t» ex ἐ (Ὁ) Q? 9l φασιν 

Victorius: φησιν 98 αὐτοῖς] fort. αὐτοὶ 
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20 

τῷ οι 

90 

I , 

ἔγω δὲ ταῖς € 

ἅπαν τῷ τῆς ὕλης μερισμῷ τὰς διαφορὰς προσλαμβάνει. ὅλως τε ἣ τὴν FM IN qt E φορᾶς p τ E Uu ἢ τῇ 

2 εἴποιμεν Ο 8 ἥτις] εἴ τις Q 11 ante ἀνϑρ. et ἵππου add. τοῦ Ms 

τὴν (alterum) om. C ante βοός add. τοῦ Cs 18 ἐντελεχειῶν] ἐνεργειῶν C 

δυοῖν Cs 28. 29 ἐμπνεῖ τε C: ἐμπνεῖται ΡΟ ῶ9 αὐτῶν Q 80 ἐφι- 

THEMISTII DE ANIMA B [Arist. A 4 p. 408227] 

e 2 5 D ε - CREE S, τῆς EAR. $i aa ES ἥλιος εἷς ὧν χορηγεῖ τὸ φῶς πᾶσι τοῖς σώμασι, τὴν ψυχὴν δὲ οὐχ dy 47 
εἴποιεν μίαν τὴν ἐλλάμπουσαν τὴν pur πᾶσι τοῖς ζώοις. διὸ xol ὁ ἥλιος 10 

΄ D! Lp e ἐπέ D , ' b] 

μὲν εἷς, μεταλαμβάνει δὲ τοῦ φωτὸς οὐχ ἅπαντα παραπλησίως, ἀλλ 
M^ i] 9 » ^ [e d: » ^ » MA 

ἄλλως uiv ἀήρ, ἄλλως δὲ ὕδωρ, ἄλλως Oi ἄργυρος, ἄλλως δὲ λίϑος, 
» ^ , ' ^ ΄-- 

ἄλλως δὲ ξύλον, xoi ἑτέρως μὲν τοδὶ τὸ χρῶμα, ἑτέρως δὲ τοδί. τὴν 
5 [ 

, b] 

ψυχὴν δὲ ε 
M - Ψ , * ^^ αν τὰ ἢ , 

xai ἄλλως τὰ ζῶα, xal τ ψυχαῖς ἔτι διοίσει τὰ ζῶα ἀλλ᾽ ἐμψυχίαις. 
F4 » » , e ΄' ' M "Lemos re ^ cu ANS 'A Ψ, , - 

επειτα ££ 1) uta ψυχὴ ἘΠ εσται:;: χαι Tits αν Ἢ» τῳ i" * ριστοτέληυς 

e » 
, ^ , A 

λόγῳ οὐδὲν διοίσει. φησὶ γὰρ 
4 ς HS , VUES 2-7 / 2 - - ^N * 

οὔτε ἐπιζητεῖν ἐν τῷ παρόντι λόγῳ οὐτε ἀρέσθαι, ἐπιζητεῖν δὲ τὴν 

ἀνθρώπου χαὶ τὴν ἵππου χαὶ τὴν βοός, ἣν εἴτε ἐμψυχίαν ὀνομάζειν ἐϑέ- 
5 

λουσιν εἴτε ψυχήν, συγχωρήσει: ἀλλ᾽ ὥσπερ τὸ φῶς ὁριζόμενος ἐντελέ- 

χειαν τοῦ xav ἐνέργειαν διαφανοῦς οὐ τὸν eei δρίζεσϑαί φησιν, ἀλλὰ 25 
[4] , e [rd 

ὃ δίδωσιν 6 ἥλιος, χαίτοι γε τὸν ἥλιον ἄλλως ἔχων εἰπεῖν ἐντελέχειαν τοῦ 

xav ἐνέργειαν διαφανοῦς, οὕτω x«l νῦν τὴν Ψυχὴν δριζόμενος οὐ τὴν 
Ye ^ , e , , M Y Mi : od * , - 

ἔξωϑεν xal μίαν ὁρίζεσϑαί φησιν, ἀλλὰ τὴν παρ΄ ἐχείνης | ἐγγινομένην τοῖς 
- - , 5 ΄ y ' 

σώμασι τοῖς ὀργανιχοῖς ἐντελέχειαν, δυνάμενος ἴσως ὁρίσασϑαι χἀχείνην 

τὸν αὐτὸν τρόπον. οὐδὲν γὰρ χωλύει τῶν ἐντελεχειῶν τῶν δυεῖν τοῦ 

διαφανοῦς τὴν μὲν εἶναι τελειοτέραν, οἷον τὸν ἥλιον, τὴν δὲ ἀτελεστέραν, 

οἷον τὸ φῶς: οὕτω τοίνυν xal τῆς ψυχῆς τὴν μὲν εἶναι τελειοτέραν, οἷον 

τὴν ἔξωϑεν, τὴν δὲ ἀτελεστέραν, olov τὴν ἑχάστου. ταύτην οὖν τὴν ἑχάστου 

ψυχὴν ἣν σὺ μὲν ἐμψυχίαν ὀνομάζεις, ἐγὼ δὲ ψυχήν, ἀχώριστόν φησι χαὶ 
-- e ϑαρτήν. οϑαρτὴν δὲ οὐγ ἁπλῶς αλλ ὥσ i 4 i P4 

σὺ δὲ ὡς &otxs παραπλησίως περὶ γὰρ τοῦ ὀνόματος ἀμφισβητῶν τὸ πρᾶγμα t 

λί m ,. λογεῖς. 3 AES c Tnhn m" — ! 23 εἰχὸς ἐλλά 
χαι Λιᾶν σαφῶς ομηλοῖξι Ott OZ τὴν τοὺ ταντος oT ειχος & AX URELV 

’ 

4 

τοῖς σώμασι τὴν εἴτε PAR εἴτε ἐμψυχίαν δύναμίν τινα ὑπάρχουσαν ζωτι- 15 
i 

τὴν χαὶ διὰ παντὸς τεταμένην, μάλιστα ἂν δόξεις δῆλον ποιεῖν τῶν ζῴων 
τὰ αὐτομάτως γινόμενα, ἃ τῇ τοιᾷδε χράσει τοῦ σώματος ἅμα εὐθὺς ἐμπνεῖ 
τε χαὶ ζῇ χαὶ χινεῖται 0) 

Ξ N - A. 25 5: ὦ 
ξ ἑαυτῶν, ὥσπερ τοὺς υὖῦς φασὶν ἐν Αἰγύπτῳ, xa 

(Q^ (05 παρ᾽ ἡμῖν εὐλαὶ xal ἐμπίδες χαὶ πολλὰ εἴδη ζώων τοιαῦτα. ἀλλὰ τ 

τοῦτο πρὸς τὸ χωριστὰς εἶναι τὰς τοιαύτας ψυχάς; ἀλλ᾽ ἴσως τοῦ μὲν 

παραδείγματος ἀμελήσουσι, φήσουσι δὲ ἑχάστῳ LT ἵἴναι ψυχὴν (à 
M ὶ 

M 

ἐμψυχίας τῆς ἑχάστου ποιητικήν. λεγέτωσαν οὖν ἣμῖν, dp ix 
τοῦτο τῶν ζώων ἣ ἐπὶ μόνων ἀνθρώπων; ἐπὶ πάντων μὲν γὰρ μὴ 

γελοιότερον ἢ τῶν μύϑων ἐφεστάνα! τινὰ ψύλλης ψυχὴν ἐλλάμπουσαν 
- VV A A SEA ? ^X 3.9 , €T 5 9 , Em d τῇ Ψύλλῃ τὴν ἐυψυχίαν: εἰ δὲ ἐπὶ μόνων τῶν ἀνθρώπων, τίς ἣ 

ἐποχλήρφαις xa | 

ξωϑεν ἐφεστώσαις: ὀμθείδοις γὰρ πᾶσαι, τὸ δ᾽ ὁμοειδὲς 

στάναι Qs 91 ἀποπλήρωσις P: corr. P! 99 ὕλης Q'C: ὅλης ΡΟ 

bi ' 5 £ Ἁ , 

χεῖνος τὴν μὲν Ψυχὴν ἐχξείνην τὴν μίαν 20 

- i 
ΞΕ , ἿΞ 3. A € 5" ἘΠ, Ἴξ, , - ! — 

τόϑεν ἢ διαφορὰ ταῖς αἀνϑρωπίναις ταύταις ψυχαῖς, 49 

, ^o ' S ἔχ , , 9$ ὦ wv - 

υἱαν τις λέγοι. δεῖ τὸν αὐτὸν τρόπον ἀπολαύειν αὐτῆς ἄλλως 1ὅ 

»" 

48 

o 

sp τὸ ἐν τῷ ὕδατι φῶς, xal 10 
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φυτιχὴν ζωὴν χορηγοῦσα πῶς ἔξωϑεν ἐφεστήξει τῷ σώματι, ἢ ἢ τὸν 

ϑυμόν, T f, τὴν ἐπιϑυμίαν; ὁ νοῦς μὲν γὰρ ἴσως οἷός τε xai ἔξωϑεν 
5 5 , , 1 - - A ΄ ἐφεστὼς ἐλλάμπειν δύναμιν νοερὰν τῇ ψυχῇ. ταύτας δὲ ἀνάγχη τὰς φύσεις 

ἐνυπάρχειν χαὶ ἐμπεπλέχϑαι τοῖς σώμασιν, εἰ μέλλουσι τὰ αὑτῶν ἔργα 
, , ) e Ss , , S 3 [d ^ »y ^B 

παρέξεσθαι. ἀλλ᾽ ἢ μὲν τοιαύτη χομψεία xal xaU ἑαυτὴν ἴσως τεύξεται 

λόγου, ὅτι δὲ οὔτε ἁρμονίαν οἷόν τε εἶναι τὴν τοιαύτην ψυχήν, οὔτε ἄνευ 
ἁρμονίας, παντάπασιν δῆλον ἐχ τῶν εἰρημένων. 

Εὐλογώτερον δὲ ἀπορήσειεν ἄν τις περὶ αὐτῆς ὡς χινουμένης εἰς τὰ 

τοιαῦτα ἀποβλέψας ἐν γὰρ τὴν ψυχὴ ἴσϑαι ϑαρρεῖν λυπεῖσϑ οιαῦτα ἀποβλέψας. φαμὲν γὰρ τὴν ψυχὴν φοβεῖσθαι ϑαρρεῖν λυπεῖσϑαι, 
ἔτι δὲ ὀργίζεσϑαι xai αἰσϑάνεσϑαι xal διανοεῖσθαι ταῦτα δὲ ἅπαντα χινή- 

σεις εἶναι δοχοῦσιν, ὅϑεν οἰηϑείη τις ἂν αὐτὴν ταύτας τὰς χινήσεις χινεῖ- 
σϑαι: τὸ δὲ οὐχ ἔστιν ἀναγχαῖον. διπλοῦν γὰρ ἔχει τὸν ἔλεγχον οὗτος ὃ 
λόγος" οὔτε γὰρ χινήσΞξις ταῦτα τὰ πάϑη, xal εἰ δοϑεῖεν χινήσεις εἶναι, 

οὐ τῆς ψυχῆς χινήσεις εἰσίν, ἀλλ᾽ ὑπὸ ψυχῆς ὅλου τοῦ ζώου, οἷον ἐν 

ταῖς ὀργαῖς χρίνει μὲν ἄξιον εἶναι τὸ πρᾶγμα ὀργῆς ἢ ψυχή, τοῦ ζώου δὲ 
ἢ χαρδία χινεῖται χαὶ ζεῖ τὸ περὶ αὐτὴν αἶμα xal ἀνοιδαίνει. εἰ μὲν οὖν 

7 ζέσις xal ἢ πήδησις τῆς Ψυχῆς ἐστιν, ἢ ψυχὴ χατὰ τὰς ὀργὰς dv 

χινοῖτο" εἰ ὃὲ ἀδύνατον τοῦτο συγχωρεῖν τοῖς ἀσώματον αὐτὴν τιϑεμέϊνοις, 

τὸ ζῶον μὲν dv χινοῖτο ὅτε ὀργίζεται, ἢ ψυχὴ δὲ χρίνοι ἂν μόνον, f i "i p 2d 5j X") 99 x i dc 

χρίσις 0& οὐ χίνησις, ἀλλ᾽ ἠρεμία xat στάσις μᾶλλον. οὕτω δὲ ἔχει xal 
' M , ἴς M Δ Ἁ , , X , , M 

πρὸς τοὺς φόβους᾽ ἢ μὲν xpüvet τὸ φοβερόν, συστέλλεται δὲ μόριόν τι τοῦ 

σώματος xal χαταψύχεται χαὶ ἀλλοιοῦται" ᾿ χλωροὶ γάρ᾽ φησιν “ὑπαὶ δείους᾽ 

ὃ ποιητής, xal ᾿ὦχρός τέ μιν εἶλε παρειάς᾽, ταῦτα δὲ τοῦ μὲν σώματος 
τοῦ ἐμψύχου, τουτέστι τοῦ ζώου πάϑη xal χινήσεις φανερῶς ἂν εἶεν, τὴν 
! J Ὁ) 3 Y 2E ay UST Ü ^ 9 γελοῖο ἘΠῚ (y!) EVEN . 6 um 0 ψυχὴν δ᾽ αὐτὴν ὠχριᾶν T, ἐρυϑραίνεσϑαι γελοῖον πάνυ. χαὶ τὸ διανοεῖσϑαι 

, ν , Cs » P d , , F. Su o ir M A 

τοίνυν, εἴπερ χίνησις, ὅλῳ ἂν τῷ ἀνθρώπῳ προσήχοι, οὐ τῇ ψυχῇ τῇ 
"- » , » M y τὸς ? , - , , - o τοῦ ἀνθρώπου, μορίου τινὸς ἔνδοϑεν ἀλλοιουμένου τοῦ ἀνάλογον τῷ αἵματι 

ἢ τῷ πνεύματι. διχῶς γὰρ ἴσως ἐν τοῖς πάϑεσι τοῖς τοιούτοις ὑπὸ τῇς 

ψυχῆς χινεῖται τὸ ἔμψυχον σῶμα, 7, χατὰ φορᾶν τινα μορίων αὐτοῦ 

χινουμένων, ὥσπερ τὸ αἷμα ἐν τοῖς θυμοῖς προπηδᾷ ἐπιπολῆς xal προ- 
εξάλλεται τοῦ λοιποῦ σώματος, ἣ χατὰ ἀλλοίωσιν, ὅταν χαταψύχηται ἐν 

τοῖς φόβοις. ποῖα δὲ πάϑη ποίας συναπολαύει χινήσξως σωματιχῇῆς, ἕτερος 
κι * € ' A € Mi ces ! ^ , 25 3 ! LN LP 5 , 

λόγος. οἱ δὲ τὰς ὑπὸ τῆς ψυχῆς χινήσεις εἰς τὴν ψυχὴν αὐτὴν ἀναφέροντες 
ὍΣ /, " - δ] 

δυοίως ποιοῦσιν, ὥσπερ εἴ τις λέγοι τὴν ψυχὴν ὑφαίνειν T, οἰχοδομεῖν ἡ 
/ k E M ΕἸ "7 ᾿ Ὁ MT - AD. S; ΜΗ ΧΡῊ Ye. xtüap(Cew* xal γὰρ τούτων αἰτία μὲν f, ψυχὴ τῶν χινήσεων: ἣ γὰρ ἕξις 

e 5» ' 2 EINE 3 ) σ e b] ΔΗ͂ 5 — Í, ^ ἊΝ ἢ οἰχοδομιχὴ ἐν αὐτῇ. ἀλλ᾽ ὥσπερ ὁ οἰχοδόμοης οἰχοδουεῖ, οὐχ ἢ τέχνη. 

xai 6 χιϑαριστὴς χιϑαρίζει, οὐχ T, μουσιχή, χαΐτοι 6 uiv οἰχοδόμος olxo- 
δομεῖ τῇ οἰχοδομιχῇ, ὁ δὲ χιϑαριστὴς χιϑαρίζει τῇ χιϑαριστιχῇ" οὕτω χαὶ 

οὐχ T, ψυχὴ ἐλεεῖ ἀλλ᾽ 6 ἄνϑρωπος, τῇ μέντοι ψυχῇ. | ὡς xat λούεται 

ai 
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5l 

4 αὑτῶν C: αὐτῶν ΡΟ 9 post ἴσως fort. addendum οὐ 6 οὔτ᾽] οὐδὲ C 16 εἰ 
μὲν οὖν — (18) χινοῖτο add. P in marg. praemisso χείμενον 22 χλωροὶ] O 4 
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THEMISTII DE ANIMA B (Arist. A 4 p. 408513— 18] 

x"i ἀριστᾷ x«i νήχεται ὁ ἄνϑρωπος, οὐχ ἣ ^ 
ὅταν ὃὲ λέγω τῇ ψυχῇ, οὐχ οὕτω λέγω ὡς ἐ 

σ , e , - 

ἀρχούσης, ὥσπερ ὅταν λέγω χινεῖσϑαι τ o^ x eer τῇ χειρί: τότε γὰρ 
αὐτὴ ἢ χεὶρ τὴν χίνησιν ὑπομένει. ἀλλὰ π 

n ! Sp PU Up cuc - hy - — ἐχ ἘΝ - τς 3 ^ AJ toy τῇ ψυχῇ; ἣ ὡς μέχρις ἐχείνης Tj ὡς ἀπ᾽ ἐχείνης. ὅταν μὲν γὰρ 
- » 5 - 5 Pis , “ t n" χεύ , - a 

τῶν ἔξωϑεν αἰσϑητῶν didi oae Lien μέχρι τῆς ἐπ᾽ ἐχείνην ἀναφορᾶς τὸ 

σῶμα χινεῖται, τῶν αἰσϑητηρίων εἰς τὴν ἀρχὴν αὐτῆς παραπεμπόντων τὰ 
πάϑη, ἃ ἀπὸ τῶν ἔξωϑεν ἀνεμάξατο, ὧν gie deeds αὐτὴ PUER 

μένουσα. λεγόμεϑα τοίνυν τῇ ψυχῇ ταύτην χινεῖσϑαι τὴν die ὅτι τοῦ 

πάϑους τῶν αἰσϑητηρίων T vox ἡμῖν αἰτία, xai τῆς Ot αὐτῶν ὀιαδό- 

σεως, ἐπεὶ νεχρωϑέντων Ξ τῶν ὀργάνων τὸ τοιοῦτον πάϑος οὐχ ἅπτεται. 

αἱ δὲ ἀναμνήσεις οὐχέτι μέχρις ἐχ ees ἀλλ᾽ ἀπ᾽ ἐχείνης" εἰς ὃ γὰρ ἐτε- 
5. e P z m o , A 

eod à αἴσϑησις, ἐντε p ἀρχὴ τῆς àvauvijosos* Mw γὰρ 

) γυχὴ xai ταῦτα ἀνελίττουσα ἐπὶ τὴν dvduvym- 

σιν ἀφιινεῖται. τῷ 00V D είνης ἄρχεσϑαι τὴν προβολὴν τῶν φαντασμά- 

των, ἃ ὡς ϑησαυρίσασα A λέγεται ἀπ᾽ ἐχείνης T, ἀνάωνησις. 
ἊΝ VN ' , , , Ἁ , ^ » - , ' 
Εἰ ὃὲ μὴ χίνησίν τις λέγοι τὰ ἐγχαταλείψματα τῶν αἰσϑητῶν, ἀλλὰ 

' M A * , , M , , $9$* 7, μονὴν μᾶλλον xat ἠρεμίαν, πρὸς γεὲ τὸν παρόντα λόγον οὐδὲν διοίσει. 
i 

5 N πολλάχις μὲν γὰρ ἢ ἀνάμνησις ἀπὸ τῆς προβολῆς ἀρξαμένη τῶν φαντασμά- 

των εἰς αὐτὸ τοῦτο ἀπετελεύτησεν ἄνευ τοῦ χίνησιν σωματιχὴν ἐφελχύσα- 
σϑαι, πολλάχις 0& ἀναμνησϑέντες αἰσχροῦ τινὸς ἐρυϊϑραινόμεϑα, T, φοβεροῦ 

ναυτιῶμεν, πολλάχις δέ βαδίζομεν xai διαλεγόμεϑα ἐξ ἀναμνήσεως. ἀλλὰ 

τὸ μὲν βαδίζειν xai διαλέγεσϑαι xal ναυτιᾶν xai ἐρυϑραίνεσϑαι xal πάντα 
τὰ τοιαῦτα χινήσεις ἐναργῶς, τὸ OE χρίνειν χαὶ ἀντιλαυβάνεσϑαι χινήσεις 

μὲν οὐδαμῶς T, οὐ τοιαῦται, ἐνέργειαι ὃὲ τῆς ψυχῆς. εἰ δὲ xal τὰς 

ἐνεργείας τις χινήσεις λέγοι, πρὸς τοὔνομα ὅπερ εἶπον xal πρότερον οὐ 
χρὴ φιλονικεῖν, διορίζεσθαι δέ, ὅτι εἴπερ xal τὰ τοιαῦτα χινήσεις, ἀλλ᾽ 

ἕτερόν γε εἶδος τοῦτο χινήσεως, ὅπερ χαὶ αὐτὸς διαρρήδην ἐφεξῆς συγχωρεῖ. 
φησὶ γὰρ ἐπὶ τοῦ ϑεωροῦντος χαὶ φρονοῦντος χαὶ διδασχομένου ὅπερ ἣ 

x ἔστιν ἀλλοιοῦσϑαι (εἰς αὐτὸ γὰρ fj ἐπίδοσις xal εἰς ἐντε- 

λέχειαν) T, ἕτερον γένος ἀλλοιώσεως. xal πάλιν’ τὸ δὲ ἐχ 

δυνάμει ὄντος μανϑάνον χαὶ λαμβάνον λον οἷ ὑπὸ τοῦ ἐντε- 

λεχείᾳ ἐπισταμένου ἤτοι οὐδὲ πάσχειν φατέον, ἣ δύο τρόπους 
εἶναι ἀλλοιώσεως. xoi ἐν τῷ τρίτῳ γε αὖϑις: φαίνεται δὲ τὸ μὲν 

αἰσϑητὸν &x δυνάμει ὄντος τοῦ tatis entes ἐνεργεία ποιοῦν" οὐ 
γὰρ πάσχει οὐδὲ ἀλλοιοῦται, διὸ ἄλλο τοῦτο εἶδος χινήσεως 

γὰρ κίνησις τοῦ ἀτελοῦς ἐνέργεια" $ δὲ ἁπλῶς ἐνέργεια ἑτέρα 

ens 

51 

10 

20 

25 

52 

2 ἐν om. C 9 post τότε add. μὲν as 16 ἃ seripsi: ἣν ϑησαυρίσασα] 
ϑησαύρισμα Qs 2] ἐρυϑαινόμεϑα P et eraso p Q 23 ἐρυϑαίνεσϑθαι PQ 

29 φησὶ] B 5. 417^ 6 ὅπερ 7]] ὅτι C 90 εἰς ἐντελέχειαν] ἡ ἐντελέχεια C 3l xai 

πάλιν] ib. 12 93 ἐπισταμένου] ὄντος xal διδασχαλικοῦ Arist. post φατέον add. 

ὥσπερ εἴρηται Arist. praeter SUX 94 ἐν τῷ τρίτῳ] 7. 431a4 96 τοῦτο εἶδος 
etiam Arist. TUVy: εἶδος τοῦτο Arist. vulg. 

ig 

dm o 
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ἐστὶν ἣ τοῦ τετελεσμένου. ἐν οἷς σαφῶς τὴν μὲν χυρίως λεγομένην 59 
, - e - x» 7 , ) , mM h] , , A ^ ων 7t χίνησιν οὐχ ἁπλῶς ἐνέργειαν, ἀλλ΄ ἀτελοῦς ἐνέργειαν λέγει, τὴν ὃξ τοῦ 935 

, e ^ » , A RE M » ^" , e 

τετελεσμένου ἁπλῶς ἐνέργειαν, xat διὰ τοῦτο ἄλλο εἶδος χινήσεως, ὥστε 
, ^ e. » , n ' τ e. Ζ n δ PCT δηλονότι μάχοιτο ἂν οὐ πρὸς τὸ χινεῖσϑαι προηγουμένως τὴν ψυχήν, 

5 ἀλλὰ πρὸς τὸ [μὴ] χινεῖσϑαι τὰς τοῦ σώματος χινήσεις. χαὶ ταῦτα μὲν 
, e - » ^ Ὧν ἢ 7 ' - , NI: , 

οὐχ οὕτω χαϊλεπῶς ἂν διαχριϑείη, χαίτοι xal ταῦτα οὐ πολλὴ ῥαστώνη 53 
^ m ) τ o e d ἐπ ΝΞ “ WA ὙΠ) ὦ f διιδεῖν. εἰ γὰρ ὥσπερ ἣ μάχαιρα τέωνει τῷ σχήματι, χαὶ ἢ σφαῖρα 

χυλινδεῖται τῷ σχήματι, αὐτὸ δὲ τὸ σχῆμα οὔτε τέμνει οὔτε χυλιν- 
δεῖται, οὕτω xal ὃ ἀνϑρωπος ὀργίζεται μὲν τῇ ψυχῇ, αὐτὴ Oi οὐχ 5 

10 ὀργίζεται ἢ ψυχή. ἄγαν ὁμοίαν ἐστὶ ποιούντων τοῖς συμβεβηχόσι τὴν 
, 3 ) e A - , o ^ ς “-ὖ » 3... 9 » 

ψυχήν. ἀλλ΄ T μὲν σφαῖρα οὐχ οἵα τε ἐξ ἕξαυτῆς ἄλλας ἀπ΄ ἄλλων 

χινεῖσϑαι χινήσεις, οὐδὲ ἢ μάχαιρα τέμνει ποιχίλας τομὰς ἐξ ἑαυτῆς, ἢ 
Ss κεν ον - / P ΩΝ ΄ On RA , y 2) Y» pa δὲ Ψυχὴ τῶν χινήσεων αὐτὴ χατάρχει χαὶ μεταβαίνειν οἵα τε ἐξ ἄλλης εἰς 10 
» M N / Ἄμε 2 ' »1 , 9 /, ES 

ἄλλην, xal τὸ μεταβαίνειν ἐπ΄ αὐτῆς, xol τὸ μεταβάλλειν οὐ λέγεται τὸν 

15 αὐτὸν τρόπον ὅνπερ ἐπὶ τῶν σωμάτων ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν σωμάτων ἅπασαι 
c D v , N - , A - ^ pe αἷ τοιαῦται φωναὶ σημαίνουσι τὸ χινεῖσϑαι αὐτὰ σωματιχῶς, τοῦτο δέ ἐστιν 15 

ἐν χρόνῳ xal συνεχεῖ χινήσει xal ἐξ ἀτελοῦς εἰς τὸ τέλειον: ἐπὶ δὲ τῆς 
ψυχῆς at τοιαῦται μεταβολαὶ ἄχρονοί τε πᾶσαι xal διωρισμέναι xal οὐχ 
NT τ ῷ ' - LN , , 35 4 , 1 , , o e 
ἠρέμα προϊοῦσαι &x 'τοῦ δυνάμει εἰς ἐνέργειαν, ἀλλὰ ἀϑρόως, ὥσπερ ἣ 

90 ὄψις ἀπὸ τῶν λευχῶν εἰς τὰ μέλανα. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὅπερ ἔφην οὐ λίαν 90 
- - n6 é α X. 9 , -—— A δὼ AMT. e cow 2 Ξ Adi zx ^ ANDE ἐργώδη ἃ δὲ ἐπάγει περὶ τοῦ νοῦ, πολλῆς δεῖται ἐπισχέψεως xai φροντίδος. 

2 - Χ CP ER / m: n y di ^N Αναγχαῖον δὲ αὐτὴν mapaüícUat τοῦ φιλοσόφου τὴν ῥῆσιν μηδὲν 
μεταϑέντας ἕνεχα τῆς σαφηνείας" οὐ γὰρ οὕτως ἀσαφῇ τὰ λεγόμενα ὡς 95 

δύσχριτα εἶναι χαὶ δυσδιόριστα. λέγει τοίνυν ὃ δὲ νοῦς ἔοιχεν ἐγγίγνε- 

σϑαι οὐσία τις οὖσα xal οὐ φϑείρεσϑαι: μάλιστα γὰρ ἐφϑείρετο 
^ € Ἂ ^— 2 - ^ , , m P o 5 M - ἂν ὑπὸ τῆς ἐν τῷ τήρᾳ ἀμαυρώσεως" | νῦν δὲ ὅπερ ἐπὶ τῶν 54 

2 € , /, 5 MJ , e ἧς » 
αἰσϑητηρίων συμβαίνει. εἰ γὰρ λάβοι ὃ πρεσβύτης óppa τοι- 

, , Ἃ σ b! € 1. eo S ^ 3 - Ἁ οὐδε, BAéxot dv ὥσπερ xal ὃ νέος, ὥστε τὸ γῆρας οὐ τῷ τὴν 
ΣΦ 

β ψυχὴν πεπονϑέναι, ἀλλ᾽ ἐν o, χαϑάπερ ἐν μέϑαις xat νόσοις. 

ND οι 

I! 

- ’ 

30 x«i τὸ νοεῖν δὴ xai τὸ ϑεωρεῖν μαραίνεται ἄλλου τινὸς εἴσω 5 
3 x V , ») ») ' x ^ - τὶ 

φϑειρομένου, αὐτὸ δὲ ἀπαϑές ἐστι" τὸ δὲ διανοεῖσθαι xal 
- ^ - , L4 2 , , , ' P EN d 

φιλεῖν ἡ μισεῖν οὐχ ἐστιν ἐχείνου πάϑη, ἀλλὰ τουδὶ τοῦ ἔχοντος 
| "Ὁ csi v 

| ἐχεῖνο ἡ ἐχεῖνο ἔχει. διὸ xal τούτου φϑειρομένου οὔτε μνημονεύει 

οὔὗτε φιλεῖ’ οὐ γὰρ ἐχείνου ἣν, ἀλλὰ τοῦ χοινοῦ ὃ ἀπόλωλεν" ὁ δὲ 10 

35 νοῦς ἴσως ϑειότερόν τι xal ἀπαϑές ἐστιν. ἐν γὰρ τούτοις πρῶτον 
υὲν ἐπιζητητέον ὑπὲρ τῆς ἀχολουϑίας τῶν λεγομένων: περὶ γὰρ τοῦ μὴ 
χινεῖσϑαι τὴν ψυχὴν λέγων τὸν νοῦν οὐσίαν φησὶν οὖσαν ἐγγίγνεσθαι xol 1 

1 ἐστὶν om. Arist. 4 δῆλον ὅτι QCs 5 μὴ delevi εἰ ἀπ C 
18 αὐτὴ] αὐτῶν 9 11 τὸ om. Cs 19 7Zoípa] v et c in ras. Q? 

20 ὅπερ] ἅπερ Ὁ 24 λέγει τοίνυν] 408»18 26 νῦν δὲ ὅπερ] νῦν δ᾽ ἴσως ὅπερ 
Arist. EU: νυνὶ δ᾽ ὥσπερ Arist. rell. 28 τῷ] τὸ ΡΟ, τῷ uterque p. 30,12 

28. 29 post τὴν ψυχὴν add. τι Arist. praeter S 29 ἐν νόσοις xai μέϑαις Q 

92 1| ἐκεῖνο ἔχει ἃ (cf. p. 187,3; 194,12 Sp.): om. PQC 94 οὖσαν ante φησὶν P. sed corr. 
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^ * , — ^ , Eu 

t, οὐδεμιᾶς οὔσης ἀνάγχης περὶ φϑορᾶς νῦν ἐπισχοπεῖν τοῦ 54 
^ ^ — ^S ^ 5 ) v - » A . 

vob, διότι μηδὲ περὶ τῆς ἄλλης ψυχῆς, ἀλλ᾽ εἴπερ ἄρα περὶ τοῦ χινεῖσϑαι 

τὸν νοῦν ἢ μὴ χινεῖσϑαι. εἶτα ἃ φέρει εἰς σύστασιν τοῦ μὴ φϑείρεσϑαι 
- - ΄ ' - , , Y» 

τὸν νοῦν, πῶς οὐ ταῦτα ἁρμόσει xoi ἐπὶ τῶν αἰσϑήσεων ἄντιχρυς; καὶ 50 
e - ^ ow - PES ) , , 4 Y 

5 οὐχ ἡμᾶς τοῦτο δεῖ προσαπορεῖν, ἀλλ᾽ αὐτός φησι διαρρήδην: μάλιστα 
4àp ἐφϑείρετ᾽ ἄν ὑπὸ τῆς ἐν τῷ γήρᾳ ΠΕ ΘΒΕ ΒΕ n νῦν ὃὲ 
i 

ὅπερ ἐπὶ τῶν αἰσϑητηρίων συμβαίνει. εἰ γὰρ λάβοι ὁ πρεσβύ- 

τῆς ὄμμα τοιονδί, βλέ ποι ἂν ὥσπερ xal ὃ νέος xal τὰ ἑξῆς" ἐξ 5 

ὧν δῆλός ἐστι, χαϑάπερ τὴν αἴσϑησιν τίϑεται μὴ συμπάσχειν χαμοῦσι τοῖς 

10 ὀργάνοις ὑπὸ τοῦ γήρως, οὕτω χαὶ τὸν νοῦν μὴ συγχάμνειν τῷ ἔνδον 

τί φησι 55 
, ' , 

ὥστε τὸ γῆρας οὐ τῷ E ψυχὴν πεπονθέναι, ἀλλ᾽ ἐν c, χαϑάπερ 

- 3 ὀργάνῳ. xoi οὐδὲ ἐπὶ τῆς αἰσϑήσεως ἵσταται | μόνης" ἀλλὰ w 

[4 2 ἘΣ (λ ᾿ e UR - 9st 19: "me 
ἐν μέϑαις xal νόσοις; εἰ οὖν μάλιστα μὲν ὁ νοῦς ἐφύείρετ ἄν ὑπὸ τῆς 

[21] iy τῷ γήρᾳ ἀμαυρώσεως, ob φϑείρεται δέ, ἀλλὰ ἄλλου τινὸς εἴσω φϑειρο- 
15 μένου αὐτὸς ἀπαϑὴς χαὶ ἀϑάνατος, ταὐτὸν ἁρμόζει xol ἐπὶ τῆς ψυχῆς" εἰ 

γὰρ τὸ γῆρας οὐχ ἐν τῷ τὴν ψυχὴν πεπονϑέναι, ἀλλ᾽ ἐν ᾧ, καϑάπερ ἐν Ἰρᾶς ΩΡ ἩΕΝ Po D» ep 
, M , , Ἁ ^ y M ec , ' 1 “-, 3 , uéüate xoi νόσοις, ἀπαϑὴς ἂν εἴη xai T, ψυχή, xai διὰ τοῦτο ἀϑαάνατος. 10 

ἀλλὰ xol τὸ ὄργανον τοῦ νοῦ τί ποτ᾽ ἂν εἴη τὸ τοῖς ὄμμασιν ἀναλογοῦν, 
f y , * - , - , * m E 1 

οὗ φησιν εἴσω φϑειρομένου τὸν νοῦν ἀπαϑῇ διαμένειν: xal τοῦτο γε τὸ 
Y ᾿ , , , , i M 3 - » , 4 ^ M 20 ὄργανον Gpa μόνον ἐν ἀνθρώπῳ T, χαὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ζώοις ὑπάρχει; xol 
ὅλως εἰ χρῆται ὀργάνῳ ἀφανεστέρῳ, πῶς οὐχ εὔλογον xal τὴν ψυχὴν τὴν 15 

αἰσϑητιχὴν χωριστὴν ποιεῖν τῶν ὀργάνων; οὐ γὰρ δὴ ὅτι τοῦ μὲν εἴσω τὸ 
ὄργανον, τῆς δὲ ἔξω χαὶ ἐν προδήλῳ, τοῦτο ἀρχέσει πρός γε τοσαύτην 
^ , , b! ^N , x - - - E ἡ ^ - M 

διαφοράν. τί δὲ δὴ διαφέρει τὸ διανοεῖσθαι τοῦ νοεῖν; ἄρα τὸ νοεῖν μὲν 90 
STA ' c - Εἰ γῶν ΄ 1 - ἣν ὦ - , 

25 ὅταν τοὺς ἁπλοῦς ὅρους χαταλαμβάνῃ,; τὸ διανοεῖσϑαι δὲ ἐν τῷ συντιϑέναι 
τούτους χαὶ διαιρεῖν; τίς οὖν ἀμείνων δύναμις: dpa T, τῶν ἁπλῶν ἄἀντι- 

λαμβανομένη T, f, τὰ ἁπλᾶ ταῦτα συντιϑεῖσα χαὶ διαιροῦσα; δόξειε γὰρ dv 

τοῦτο μείζονος εἶναι δυνάμεως, ὥσπερ. xal ἐπὶ τῶν τεχνῶν. τὸ μὲν γὰρ 25 

τὰ ἁπλᾶ γιγνώσχειν ξύλα xal λίϑους, οὐ τέχνης" τὸ δὲ τὴν τούτων σύν- 
ὦ ἐν » € , "^ M v Ἂν Ἁ 3 ^ dr * ' 

30 ϑεσιν, τοῦτ᾽ ἤδη τέχνης. ἢἣ τοῦτο μὲν οὐ χαλεπὸν ἀπολύσασϑαι" τὸ γὰρ 

ψεῦδος ἐν τῇ συνϑέσει χαὶ τὸ ων χαὶ νοεῖν μὲν Ὡς οἷόν τε ] ψευδῶς, 56 

διανοεῖσϑαι δὲ οἷόν τε’ xüxslvo A ἐπιβολὴ xol ϑίξις ἐστὶ τοῦ νοουμένου, 
- M [r4 , ^ 3 τοῦτο δὲ ὥσπερ χίνησις περὶ αὐτὸ χαὶ ἐπέλευσις xal ἀσϑένεια τοῦ χατα- 

σχεῖν ἄϑρουν, ὥσπερ xal ot τυφλώττοντες παρὰ τοὺς ὀξὺ δρῶντας. ἀλλ᾽ ὅ 

35 ἃ μὲν ἀπορήσειεν ἄν τις, ταῦτα χαὶ τοιαῦτά ἐστιν: ἃ δ᾽ dy τις περὶ 
αὐτῶν ϑαρρήσειεν ὑπονοῇσαι, εἰς ἕτερον χρὴ χαιρὸν ταμιεύεσϑαι, ἐν o ρρή s li Bis ue mE 6 ποὺ μιεύεσυσαν; ἱ 
χαὶ ὃ φιλόσοφος φανερόν τι περὶ αὐτῶν διορίζεται. νῦν γὰρ ἀποροῦντι 
χαὶ αὐτὸς μᾶλλον ἣ διδάσχοντι προσέοιχεν. 1 

9 δηλόν Cs 117 post νόσοις add. εἰ δὲ τοῦτο, xai 7| φυσιχὴ Cs 21 post χρῆται 
add. τῷ Qs 22 χωριστὴν om. Q δὴ ὅτι] διότι C 80 ἐπιλύσαι (ex 

ἀπολύσϑαι) Q? 950 περὶ om. C 98 mpocíotxev C et marg. P (γρ.): ἔοικεν 
Q et text. P 



10 

15 

ιῷ οι 

90 

90 

] àà eras. P: om. Q Ξενοχράτους] fr. 61 Heinze 6 ante ἀδύνατα add. τὰ as 
' πρῶτον etiam Arist. X: πρῶτα Arist. rell. ἰδίᾳ] ἴδια Arist. E 9 ἅμα om. € 
14 ἀναγκαῖον --- (15) μονὰς om. C 15 ζῶον O 16 ante ἀναγχαῖον add. οὐχ 

P: ras. Q 11 ἀφέλῃ Ms: ἀφέλῃ τις Arist. 18 ἄλλος om. Q: incl. s 
19 αὐτὴν om. Arist. E ἔχειν ψυχὴν Arist. EWX 22 σφαίρας] legit σφαιρῶν 

ut Arist. E'TX: σφαιρίων Arist. rell. 24 ob γὰρ --- σμικρότητι C et marg. PQ (γρά- 

qerat) Arist.: οὐ γὰρ δῆτα peg. ἢ σμιχρ. text. PQ 

THEMISTII DE ANIMA B (Arist. A 4 p. 408»32-— 409226] 

Μετὰ δὲ ταῦτα διελέγχει τὸν Ξενοχράτους ὁρισμὸν τῆς ψυχῆς, οὐ ἢ 
πρὸς τοὔνομα τοῦ ἀριϑμοῦ μαχόμενος, ὥς φησιν ᾿Ανδρόνιχος xai [Πορφύ- Ens" το νΌ ἢ PEUT DE DMSFUS πῶς a] p $ pe 
ριος, ἀλλὰ xol πάνυ τὴν διάνοιαν ἐπιζητῶν τὴν Ξενοχράτους, ὡς OTÀOv 
ἐστιν ἐχ τῶν Περὶ φύσεως αὐτῷ γεγρχυμένων, ἐν οἷς ἂν δόξεις μοναδιχὸν 

ta , Ἁ Ai ! x a f ren , y em 1 M A M ποιεῖν ἀριϑμὸν τὴν ψυχὴν ὃ Ξενοχράτης. τοῦτον γὰρ τὸν λόγον φησὶ 
πολὺ τῶν εἰρημένων ἀλογώτατον εἶναι’ ὑπάρχειν γὰρ ἀδύνατα τοῖς οὕτω 

λέγουσι πρῶτον μὲν τὰ ἐχ τοῦ χινεῖσϑαι συμβαίνοντα, ἰδίᾳ δὲ τὰ ἐχ τοῦ 
, NON , , - JJ ^ -Ὁ ^ εὖ 3 M 

λέγειν αὐτὴν ἀριϑμόν. πῶς γὰρ χρὴ νοῆσαι μονάδας χινουμένας; xal 
πότερον αἱ μὲν χινοῦσιν αὐτῶν, αἱ δὲ χινοῦνται, T) &xdotr ἅυα χινεῖ xai 
χινεῖται: εἰ μὲν γὰρ ἑχάστη ἅμα, πῶς ἀμερὴς xal ἀδιάφορος οὖσα χινη- 

[4 e Ἃ y M , ^ 1 A] / 5 N [4 , 

τιχή τε ἅμα dy εἴη xal χινητή; ταῦτα γὰρ πολὺ διαφέρει. εἰ δὲ αἱ μέν 

χινοῦσι τῶν μονάδων, αἱ δὲ χινοῦνται, οὐ τὸ σύστημα αὐτῶν ὅλον ψυχή, 

ἀλλ᾽ εἴπερ ἄρα at χινοῦσαι μόνον ἐν τῷ συστήματι. ὅλως | δὲ εἰ χινεῖται 
υονάς, ἀναγχαῖον δήπου ϑέσιν ἔχειν αὐτήν, ϑέσιν ὃὲ προσλαμβάνουσα 
μονὰς στιγμὴ γίνεται, στιγμῆς δὲ χίνησις γραμμὴν μὲν ποιεῖ, ζωὴν δὲ οὔ. 
ἀναγχαῖον δὲ τὴν ἐν τῇ ψυχῇ μονάδα ϑέσιν ἔχειν, xoi ἤδη mou εἶναι" 

ῳ 

D 

x«i γὰρ xoi f ψυχή. ἔτι δὲ ἀπ᾽ ἀριϑμοῦ μὲν ἐὰν ἀφέλῃς ἀριϑμὸν 7| 
μονάδα, λείπεται ἄλλος dptüuóc: τὰ δὲ φυτὰ xal τῶν ζώων πολλὰ οἷον 
τὰ ἔντομα διαιρούμενα ζῇ xal δοχεῖ τὴν αὐτὴν ἔχειν ψυχὴν τῷ εἴδει. 
πρὸς δὲ τούτοις εἰ ϑέσιν ἔχουσιν αἱ μονάδες αἱ τῆς ψυχῆς, οὐδὲν διοίσει 
υονάδας λέγειν T, σώματα σμιχρὰ τὴν ψυχήν, οἷα χαὶ Δημόχριτος τὰ 

σφαιριχά" xal γὰρ εἴ τις ὑπόϑοιτο τὰς Δημοχρίτου σφαίρας μηχέτι σφαίρας, 
ἀλλὰ στιγυάς, μόνον δὲ αὐτῶν τηροίη τὸ ποσόν, οὐδὲν χωλύει τὰς μὲν 

χινεῖν αὐτῶν, τὰς δὲ χινεῖσϑαι, ὥσπερ εἰ σμιχρὰ σώματα ἦσαν... οὐ γὰρ 
διὰ τὸ μεγέϑει διαφέρειν T, σωιχρότητι αἱ μὲν ἔσονται ψυχαί, at δ᾽ οὔ: 
ἀλλ᾽ εἰ τὸν ἀριϑμὸν φυλάττοιεν, ἣ σμιχρότης γε αὐτὰς οὐδὲν χωλύσει. 

πῶς δὲ δὴ χαὶ δυνατὸν μονάδας εἶναι τὴν ψυχήν; τίνι γὰρ διοίσουσι τῶν 
ἄλλων μονάδων; εἰ γὰρ μόνῃ τῇ ϑέσει xal τῷ χινεῖσϑαι, στιγμὰς αὐτὰς 
ἤδη προσήχει χαλεῖν, οὐχὶ μονάδας. ἐπειδὴ τοίνυν ἅπαν σῶμα στιγμὰς 
ἔχει xal πρὸ τῆς ψυχῆς, δῆλον ὅτι αἱ τῆς ψυχῆς στιγμαὶ ἐν τῷ αὐτῷ 
ἔσονται τόπῳ ταῖς ἐν τῷ σώματι, xal χαϑέξει χώραν ἑχάστη στιγμὴ τῆς 
ψυχῆς τῆς ἐν τῷ σώματι" xal τί χωλύσει ἐν τῷ αὐτῷ εἶναι xal δύο; χαὶ 

εἰ δύο, διὰ τί ul] xal πλείους 7| xal ἀπείρους; ὧν | γὰρ ὃ τόπος ἀδιαί- 
FEMA ἘΞ M oc Y , - , SiS UR , 

peztos, xat αὐτα GUWtt ξυξνα διαιρετὸν Οὐ TOISt μέγεϑος, 000€ ὦξι πλείονος 

5 M] 

τόπου. εἰ δὲ 
- 2 - , — , , οι [9 , iJ 

τῶν ἐν τῷ σώματι στιγμῶν ἀριϑμός ἐστιν ἢ ψυχή, διὰ eo^ 

praeter E 

15 

C 20 

C 20 

[Ὁ [21 

95 ante τῶν add. ix Arist. 
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4 , , ! ' , ' , 24 ^N RN 9 , ^ , 

τι οὐ πάντα ψῦχην &Eyst τὰ Owuata; Ett OE πως ἂν αἀπολύοιντο τῶν σωμα- 58 
. - - ^N e M - 5 , 

των, εἴπερ μηδὲ ai στιγμαὶ τῶν γραμμῶν, μηδὲ at γραμμαὶ τῶν ἐπιπέδων: 
- e , » 

D. Συμβαίνει γὰρ τοῖς οὕτω τιϑεμένοις τὸ μέν τι χοινὸν ἄτοπον, ὃ 
L xal τοῖς σῶμα λεπτομερὲς τὴν ψυχὴν ποιοῦσιν, ἕτερον ὃὲ παρὰ τούτους, 

ὃ χαὶ τοῖς συνιστᾶσιν αὐτὴν ἐχ μιχρῶν σφαιρίων, ὥσπερ Δημόχριτος. τὸ 10 
σι 

Ἁ 

μὲν οὖν χοινὸν τοῖς σῶμα αὐτὴν τιϑεμένοις, ὅτι ἐχεῖνοι μὲν δύο σώματα 

ποιοῦσιν ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ, οὗτοι δὲ ἐν μιᾷ στιγμῇ πολλὰς στιγμάς" ἴδιον 
δέ, ὅτι χινοῦσι τὸ ζῶον ὑπ᾽ ἀριϑμοῦ, χαϑάπερ χαὶ Δημόχριτον ἔφαμεν 15 

- 5 - -Ὃ-Ἣ-᾽Ά -Ὁ- ' 

ὑπὸ τοῦ ἀριϑμοῦ τῶν σφαιρῶν: τί γὰρ διαφέρει σφαίρας μιχρὰς ὑποτί- 

10 ϑεσϑαι τῆς χινήσεως αἰτίας τῷ μεταρρεῖν T7, μονάδας, εἴτε μεγάλας εἴτε 

σμιχράς, ἀλλ᾽ ὅμως χινουμένας, xal χατὰ τοῦτο χινούσας: τοῖς δὴ συμπλέ- 
, ^ RN , SEE TRA -— 7 ΄ M AAA TOR 

ξασιν εἰς τὸ αὐτὸ xívmow xai ἀριϑμὸν ταῦτά τε συμβαίνει xai πολλὰ ἕτερα 
3 

τῷ e 

-Ρ 1 e ᾿Ξ P rd eR d ! TES » , EL- Rl - 

τοιαῦτα: οὐ γὰρ ὅλως τοῦ εἴδους τῆς ψυχῆς εἰς ἔννοιαν ἐλϑεῖν ἐχ τοῦ 
, , ^ , o , M e , , ) σὧλ - 

τοιούτου λόγου δυνατόν, ὅπερ βούλεται πᾶς Optopóc, ἀλλ΄ οὐδὲ τῶν συμ- 

15 βεβηχότων τι λαβεῖν. δῆλον δὲ εἴ τις ἐπιχειρήσειεν ἐχ τοῦ λόγου τούτου 25 

τὰ πάϑη x«l τὰ ἔργα τῆς ψυχῆς ἀποδιδόναι, οἷον λογισυωοὺς αἰσϑήσε τὰ πάϑη xal τὰ ἔργα τῆς ψυχῆς ἀπ . οἷον λογισμοὺς αἰσϑήσεις, 
ew Ἁ , e » - e Ἁ » , $ «X Ψ 

ἡδονὰς λύπας, ὅσα ἄλλα τοιαῦτα" ὡς γὰρ εἴπομεν πρότερον, οὐδὲ μαντεύ- 
σασϑαί τι ῥάδιον ἐξ αὐτῶν. | 

aq b! T ) 5 - b] Ἁ | , e Ἁ -Ὁ 

Α μὲν οὖν ᾿Αριστοτέλης ἀπορεῖ πρὸς τὸν Ξενοχράτους ὁρισμὸν τῆς 59 
! -- EA RP) v0 $5 ET TEN A A Ν , b] ;» ' ν᾽ 

90 Ψυχῆς, ταῦτα ἐστιν: ἃ δὲ ὃ τὰ ᾿Αριστοτέλους ἀδιανόητα ὀνομάζων, xal τὰ 
φι χαλῶς ἄλλοις εἰρημένα xai ἐν χαιρῷ οὔτε χαλῶς οὔτε ἐν xatpq μετα- 

φέρων αὐτός, ἄλλης ἂν εἴη σχολῆς ἐξετάζειν. ἀλλὰ χρὴ παραβάλλειν τὰ 

᾿Ανδρονίχου πρὸς τὰ ἐχείνου, ὅσῳ xai σαφέστερα χαὶ πιϑανώτερα πρὸς 
σύστασιν τοῦ λόγου τοῦ Ξενοχράτους. ᾿Ὧἀριϑμὸν γὰρ ἐχάλουν᾽ φησὶ ᾿ τὴν 

n5 οι ψυχήν, ὅτι μηδὲν ζῶον ἐξ ἁπλοῦ σώματος, ἀλλὰ χατά τινας λόγους xal 10 

ἀριϑμοὺς χραϑέντων τῶν πρώτων στοιχείων. σχεδὸν οὖν ταὐτὸν ἀπεφαί- 

νοντο τοῖς ἁρμονίαν αὐτὴν τιϑεμένοις, πλὴν ὅσῳ σαφέστερον οὗτοι τῇ 

προσϑήχῃ τὸν λόγον ἐποίουν, οὐ πάντα ἀριϑμόν. ἀλλὰ τὸν χινοῦντα ἑαυτὸν 

τὴν ψυχὴν ἀφοριζόμενοι, ὥσπερ ἂν εἰ xai ἐχεῖνοι μὴ πᾶσαν ἁρμονίαν, ls 
5" Ἁ ' e 4 d 6 , : 5 ^ ὰ , » c ! Ad € Ld tL 

30 ἀλλὰ τὴν ἀρμόζουσαν ἑαυτήν: αὐτὴ γάρ ἐστιν T, ψυχὴ τῆς χράσεως ταῦ 

τῆς αἰτία χαὶ τοῦ λόγου xol τῆς μίξεως τῶν πρώτων στοιχείων. ἀλλ᾽ 
σ a [ed yi »y ^ Ἁ » bi τ τ “- e Ἁ ὅπερ εἶπον, ὅπως μὲν ἔλεγε τὴν ψυχὴν ἀριϑωὸν εἶναι χινοῦντα ἑαυτὸν 20 

Ξενοχράτης, ἐχ τῶν ἐχείνου ληπτέον xal μάλιστα ἐχ τοῦ πέμπτου τῶν 
P ^ , S ἧς 2- RN ^A PETS , Ξ Ἁ M , FR e , E. d - 

Περὶ φύσεως τἀνδρὶ γεγραμμένων: τὰ δὲ ἐφεξῆς ὑπόμνησιν ἔχει τῶν 

35 ἀχολουϑούντων ἀτόπων τοῖς τε χινεῖσϑαι λέγουσι τὴν ψυχὴν xal τοῖς 35 

σῶμα αὐτὴν τιϑεμένοις, xdy τὸ λεπτομερέστατον αὐτὸ ποιῶσι, χἂν τὸ τῶν 

ἄλλων ἀσωματώτατον. 

9 γὰρ] fort. δὲ 13 àx C: xe PQ 17. 18 μαντεύσασϑαι etiam Arist. EX: 
p.avcebecdat Arist. rell. 18 «t om. Q (sed scribit μαντεύσασϑαξ, s Arist. 19 ὁρισμὸν 

C: ἀριϑμὸν PQ 20 ὁ xopyp5 adscrib. Q in marg. 28 ὅσῳ] ὅ in ras. 95: 
πόσῳ PC 24 Ἑενοχράτους) fr. 61 Heinze γὰρ om. € 25 ἁπλοῦ Q'OC 
et mrg. ΡΟ (yg): ἀτελοῦς text. ΡΟ 21 ὅσῳ] ὅσου C 98 χινοῦντα] x et v 

(prius) in ras. Q? 90 ἑαυτῷ Ὁ 32 ἀριϑμὸν τὴν ψυχὴν Q 
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, , , 5 , D * , ^ , 

Λείπεται δέ φησιν ἐπισχέψασθϑαι, πῶς λέγεται τὸ &x τῶν στοιχείων 

αὐτὴν εἶναι" λέγουσι μὲν γάρ, ἵνα αἰσϑάνηται τῶν ὄντων xal ἕχαστον ὅπως ἔχῃ 
γνωρίζῃ,  ἀναγχαῖον δὲ μηδὲ οὕτως συμβαίνειν ὃ προαιροῦνται. ϑέμενοι 

γὰρ ὅτι γνωρίζεται τῷ Ouoíp τὸ ὅμοιον, διὰ τοῦτο ποιοῦσιν αὐτὴν ἐχ τῶν 

στοιχείων, οἰόμενοι πάντα αὐτὴν οὕτω τὰ πράγματα Ἰνωριεῖν. εἰ μὲν οὖν 

τὰ στοιχεῖα μόνα ἦν τὰ ὄντα, χαλῶς" νῦν δὲ πολλῷ πλείω τὰ ἐχ τῶν 

στοιχείων, μᾶλλον δὲ ἴσως χαὶ ἄπειρα" γαίῃ μὲν οὖν γαῖαν ὀπώπαμεν xol 
ὕδατι ὕδωρ, ϑεὸν δὲ πῶς; ἄνϑρωπον πῶς; τὰ δὲ ἄλλα σύνϑετα οἷον σάρ- 

M 5 m - » Aj € "ἡ - 2| e - o M YR [e ΚὉ z xac xai ὀστοῦν (πῶς): οὐ γὰρ δήπου τῷ ἐν ἡμῖν ἵππῳ τὸν ἔξω ἵππον 

οὐ γὰρ ὁπωσοῦν ἔχοντα τὰ στοιχεῖα τούτων ἕχαστον, ἀλλὰ λόγῳ τινὶ xoi 
d ) ^ -Ὁ - συνϑέσει, χαϑάπερ φησὶν ᾿Εμπεδοχλῆς τὸ ὀστοῦν" 

$ δὲ χϑὼν ἐπίηρος ἐν εὐστέρνοις χοάνοισι 

τῶν δύο τῶν ὀχτὼ μερέων λάχε νήστιδος αἴγλης, 
y Ὡς 67 , A A2 , , “τε 2 , 

τέσσαρα δ᾽ ᾿ Ηφαίστοιο, τὰ δ᾽ ὀστέα λεύχ᾽ ἐγένοντο. 

ὑδὲν οὖν ὄφελος εἶναι τὰ στοιχεῖα τὴν ψυχήν, εἰ μὴ xai ὃ λόγος ἑχάστο οὐδὲν οὖν ὄφελος εἶναι τὰ στοιχεῖα τὴν ψυχήν, εἰ μὴ xal ὃ λόγος ἑχάστου 

ἐνέσται xal f; σύνϑεσις ἢ ἑχάστου γνωριεῖ γὰρ οὕτως ἑχάστῳ τὸ ὅμοιον, τοῖς μὲν 

στοιχείοις ἐξ ὧν αὐτὴ τὰ στοιχεῖα ἐξ ὧν τὸ πρᾶγμα, τῇ δὲ συνϑέσει τῇ ἐν 

αὐτῇ τὴν σύνϑεσιν τὴν ἐν τῷ πράγματι. τοῦτο δὲ ὅτι ἀδύνατον, οὐδὲν δεῖ 

λέγειν. τίς γὰρ ἂν ἀπορήσειεν, εἰ ἐν τῇ ψυχῇ λίϑος T, ἄνϑρωπος, χαὶ εἰ 
, N 5 “Ὁ e , Χ MI Y 2 N A N S 2 , N 

πλάτανος, xal εἰ συχῇ. δυοίως δὲ xal τὸ ἀγαϑὸν xal τὸ μὴ ἀγαϑόν, xol 
cr , αἱ » N 5 Ἁ , 5 - , b Ἁ 5 A [ed Aj ὅλως πάντα τὰ ὄντα, χαὶ οὐ τοὺς λόγους αὐτῶν μόνον, ἀλλὰ αὐτὰ ὅλα τὰ 

πράγματα. τὰ δὲ γένη xal τὰ χαϑόλου πῶς γνωριεῖ, ἃ διηρίϑμηται ἐν χατηγο- BOTAS τας Env πὼς "Jvoptet, iptopeg taco 
ρίαις, οἷον οὐσίαν, ποσὸν xai πρός τι xal τὰ ἐφεξῆς; οὐ γὰρ δὴ xoi τὰ γένη 
στοιχεῖα, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐκ τῶν στοιχείων, ἀλλὰ τὰ | μὲν πλείω τῶνδε xai 

πόρρω παντάπασι τοῦ xai νομισϑῆναι στοιχεῖα, οἷον τὸ πρός τι Y| τὸ ποιεῖν 

ἢ τὸ πάσχειν T| τὸ χινεῖσϑαι T| τὸ ἔχειν: τὸ ποιὸν δὲ εἴπερ ἄρα χαὶ τὸ 
H 5 SA mA C DUELO C , ᾿ς Us D e I ct ye a 

ποσὸν ἀμφισβητήσιμα: ἀλλ᾽ οὐδὲ ταῦτα. νοήματα γὰρ ἣν ἡυέτερα τὰ γένη 
- Ll » , - 

χαὶ οὐ στοιχεῖα τῶν ὄντων. ἀλλ᾽ ἔστωσαν xal ai χατηγορίαι στοιχεῖα. 
πότερον οὖν ἐξ ἁπασῶν ἔσται ἣ ψυχή; ἀλλ᾽ οὐ δοχεῖ χοινὰ πασῶν εἶναι 

στοιχεῖα, οἷον ἀνϑδρώπου xai τοῦ ποιεῖν χαὶ τοῦ πάσχειν χαὶ τῶν ἐφεξῆς. 

ἀλλ᾽ ἐχ μόνης τῆς οὐσίας; πῶς οὖν γνωριεῖ τὸ ποσόν: ἣ φήσουσιν 

ἑχάστου γένους εἶναι στοιχεῖα xal ἀρχὰς ἰδίας ἐξ ὧν τὴν ψυχὴν συνεστᾶ- 

ναι; dÀÀ  *| μὲν ψυχὴ οὐσία, ix δὲ τῶν τοῦ ποσοῦ στοιχείων ποσὸν 

γίγνεται xai οὐχ οὐσία, xai ἐχ τῶν τοῦ πρός τι πρός τι γίνεται xal οὐχ 
οὐσία: τοῦ O& δὴ ποιεῖν xai τοῦ πάσχειν xal τοῦ χινεῖσϑαι xal τοῦ ἔχειν 

00 
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2 ἔχει Qs ὃ μὴ δὲ PQ 9 πῶς addidi 11 ᾿Εμπεδοχλῇς] v. 211sqq. 

Karst., 199sqq. Stein 12 δὲ] δὴ Arist. εὐρυστέρνοις CZ 13 τῶν 

prius] àv in ras. Q: τὰ Z υοιράων Z 14 λεύχ᾽ ἐγένοντο etiam Arist. SUX: 
λευκὰ γένοντο Arist. rell. 15 εἶναι] ἐνεῖναι Arist. E τὴν ψυχὴν] ἐν τῇ ψυχῇ 
Arist. 18 αὐτὴ L: αὕτη PQC 20 τὸ (ante μὴ) om. Q 21 post ἀλλὰ 

add. «oi Qs 28 καὶ πρός τι] ποιὸν Cs 29 post εἶναι add. τὰ Cs: om. Arist. 

praeter Ey 94 οὐχ add. Ὁ" 

Comment. Arist. V 23. "Themist. de anima. 2 
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, - ^ ^, E » M ' - T ^ - - Wr: ἢ 5 m CI 

στοιχεῖα ζητεῖν μὴ γελοῖον Ἢ. εἰ δεῖ γελοῖον λέγειν xo ἀδύνατον. ξτέραν 6] 
M yr ^ AJ » 

οὖν αἰτίαν ζητητέον τοῦ τὴν ψυχὴν γιγνώσχειν τὰ ὄντα xal τοῦ τὰ ὄντα 
πως εἶναι" τοῖς γὰρ διὰ τοῦτο λέγουσιν ἐχ πάντων αὐτήν, ἵνα πάντα 50 

u ^ [24 ἘΣ - 1 τῷ ) [Lec 
Ἱνωρίζῃ xzi ἅπαντα 1j, ταῦτα καὶ τοιαῦθ᾽ ἕτερα ἄτοπα cou 

M 

ἀτοπώτεροϊ δὲ τούτων οἱ δόντες μὲν ἀπαϑὲς εἶναι τὸ ὅμοιον ὑπὸ τοῦ 
o i 

6uoíon, αἰσϑάνεσϑαι Oi πάλιν τιϑέμενοι τὸ ὅμοιον τοῦ δμοίου, εἶτα τὸ 35 

αἰσϑάνεσϑαι πάσχειν τι λέγοντες χαὶ τὸ νοεῖν χαὶ τὸ εν ϑαυμα- 

στὸς δὲ ᾿Εμπεδοχλῆς, ᾿γαίῃ μὲν γὰρ γαῖαν ὀπώπαμεν᾽ λέγων, οὐχ δηοῶν 
δὲ ὅτι xal ἐν τοῖς τοῦ ζῴου μορίοις ὅσα γῆς ἁπλῶς, οἷον ὀστᾶ νεῦρα | 

10 τρίχες. ταῦτα τῶν ἄλλων ἀναισϑητότατα: χαΐτοι προσῆχεν τῶν γοῦν 692 

ταῦτα αἰσϑάνεσϑαι. ἔτι δὲ ἑχάστῳ τῶν στοιχείων ἄγνοια πλείων 
᾿ OX el 

"e o c. ^ c ex 

^ , [4 y  λ , Χ 1 [rd * J ) 5 , ΄ ' τ 7, σύνεσις ὑπάρξει: γνώσεται μὲν γὰρ ἕν, πολλὰ δ᾽ ἀγνοήσει’ πάντα γὰρ 5. 

τὰ ἄλλα. συμβαίνει δὲ ᾿Εμπεδοχλεῖ xai ἀφρονέστατον ποιεῖν τὸν ϑεόν- 
΄ Y 1 - Ἐπ μων, Ὁ τς 3. ES EE EUCÓN MENS , T , 

6 μὲν γὰρ σφαῖρος αὐτῷ ὃ ϑεὸς παριὼν ἐχ τῆς xarà τὴν φιλίαν συγχρί- 
15 σεως, ἀμέτοχος OE ὧν “τοῦ νείχους, οὐ γνωριεῖ μόνος τὸ νεῖχος, τὰ δὲ 

ζῶα xal ϑνητὰ πάντα τῷ πάντων μετέχειν ἅπαντα γνωριεῖ: ἐχ πάντων 10 
Ἁ Ἁ ^ ^ [r4 LA - SN ἘΞ 3 - A e Ἁ γὰρ τὰ ϑνητὰ τῶν στοιχείων. ὅλως τε διὰ τίνα αἰτίαν οὐχ ἅπαντα ψυχὴν 

ἔχει τὰ ὄντα, ἐπειδὴ πάντα ἣ στοιχεῖά ἐστιν ἣ ἐχ στοιχείων: πῶς δὲ δὴ 
) e 1 E pun “ἢ m ^ | TA - - Q2 M e 

α ἢ Ψυχή; πλῆϑος γὰρ τὰ στοιχεῖα. διὸ xal ὕλῃ 
M y “75 τ - ' ΄ » ΄ , εἶ 

20 μᾶλλον ἔοιχεν, εἰδοποιεῖ δὲ ταῦτα xai χίρνησιν ἄλλη τις φύσις χυριωτέρα 15 

ἢ xai συνέχουσα ταῦτα χαὶ ἑἕνοποιοῦσα. ἐχείνην οὖν μᾶλλον εἶναι τὴν 
ψυχὴν ϑετέον T, τὰ στοιχεῖα: τὸ γὰρ βέλτιον xal χρεῖττον ψῦχος χρεῖττον 

δὲ αἰεὶ τὸ συνέχον τοῦ σχεδαννυμένου. οἱ δὲ οὐχ TOR Ov E χαὶ τοῦ νοῦ 20 

(0 Ὑ 

χαν sy εὖτῶῦι X 

τὰ στοιχεῖα ποιοῦντες στοιχεῖα [τὸ γὰρ βέλτιον αἰεὶ ποιεῖ], ὥσπερ dv si 
5 χαὶ τοῦ τεχνίτου τὴν ὕλην: κχαίτοι γε εὔλογον τὸ βέλτιον εἶναι xal προ- ι 

^ γενέστατον xui χυριώτατον, οὐ τὰ στοιχεῖα. χοινῇ OS ἅπασιν ἄν τις τοῦτο 
ἐπιχαλέσειεν, ὅτι μὴ περὶ πάσης λέγουσι τῆς ψυχῆς, ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἐπὶ τὴν 25 

Ἁ , 3. 3 Y 3 [c * ' χινητιχὴν δύναμιν αὐτῆς EE τῶν λοιπῶν ὠλιγώρησαν, ot δὲ ἐπὶ 

τὴν χαταληπτιχὴν xal γνωριστιχὴν. τὰς δ᾽ ἄλλας οὐ προσπεποίηνται- χαί- 

30 τοι γε ἔστι πολλὰ τῶν ζώων φανερῶς μὲν ἔμψυχα, | μόνιμα δὲ χατὰ 63 
y s o , ^ ». Ἁ ' ! ' - b] 2s , - 

τόπον; ὥστε DUK y^ Éyot τὴν χινητιχῆν “Ψυχὴν "ἧς nox ἀπολαύει. δυοῖν 

τοίνυν ϑάτερον TOP. 7 γὰρ ἄψυχα ταῦτα ϑετέον, T, p ἔμψυχα ὡς 
δοχεῖ, ζητητέον, τί δήποτε οὐ χινεῖται χατὰ τόπον, ἀλλὰ τρέφεται μὲν xol 5 

αὔξεται χαὶ αἰσϑάνεται, μεταβαίνει δὲ οὐχέτι. χαίτοι ταύτας μὲν τὰς χινήσεις, 
n AP a. Sx 4 ἘΞ » 5 ^ -— e Ld nis 5 ) r) 

35 λέγω δὲ τὴν αὔξησιν xal τὴν αἴσϑησιν, εἰ xol χινεῖται ὡς ἔμψυχα, ἀλλ᾽ οὐχ 
, [s ^ mM d 3 M , , 5 - b ᾿ς », - 

ὑπὸ μόνης τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ συναίτια γίνεται αὐτοῖς χαὶ τὰ ἔξωϑεν, τοῦ 

4 συμβαίνει ἄτοπα C 6 post εἶτα add. xal ἃ 4 τι λέγοντες πάσχειν Cs 8 Ἔμ- 

πεδοχλῆς} v. 921 Karst., 3393 Stein 11 πλείων etiam Arist. ET: πλέον Arist. rell. 

13 πάντα yàp τἄλλα om. Arist. E 14 ó om. C 15 γνωρίζει Arist. E 11 τε 

etiam Arist. EX: δὲ Arist. rell. 18 πάντα om. Arist. E: πᾶν Arist. rell. 7 prius] 
ἤτοι Arist. E 20 μᾶλλον ὕλῃ as 22 τὸ] καὶ C 24 στοιχεῖα (alt. suspectum 

τὸ — ποιεῖ seclusi, fort. collocanda post σχεδαννυμένου 21 πάσης etiam Arist. E: ἁπάσης 

Arist. rell. τῆς om. Arist. 92 ἔμψυχα) οὐχ (add. 95) ἄψυχα Q 
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μὲν τρέφεσϑαι τὰ τρέφοντα, τοῦ δὲ αἰσϑάνεσϑαι τὰ αἰσϑητά: τῆς δὲ 03 

χατὰ τόπον χινήσεως ἢ ψυχὴ μάλιστα χυρία εἶναι δοχεῖ. ὁμοίως δὲ χαὶ 

ὅσοι τὸν νοῦν xoi τὴν αἴσϑησιν ἐχ τῶν στοιχείων ποιοῦσι χαὶ μάλιστα 
T [2 /, - - , ^ ΄ 5 PE 5 Ὁ “- » ἰδίας εἶναι ὑπέλαβον τῆς ψυχῆς ταύτας τὰς δυνάμεις, ἀμελοῦσι τῆς φυτιχῆς. 15 - 

» ὃ ἐχ ποίας οὖν λέγεται ζῆν τὰ φυτά: οὐχ ἔχει γὰρ αἴσϑησιν οὐδὲ νοῦν ταῦτα 

υέν γε οὐδὲ χίνησιν τὴν χατὰ τόπον. ὅταν δὲ δὴ χαὶ ταὐτὸν λέγωσιν 

αἴσϑησίν τε xol νοῦν, ὥσπερ Δηυόχριτος, πῶς οὐ λέγουσι παρὰ τὰ λίαν 

ἐναργῆ; δῆλα γὰρ hii πολλὰ τῶν ζώων αἰσϑήσεως μὲν χοινωνοῦντα, δια- 20 
ὶ 

/, AN d 5 νοίας δὲ μή. εἰ δ᾽ οὖν τις χαὶ τοῦτο συγχωρήσειεν ᾿Αναξαγόρᾳ χαὶ ὕείη 
10 τὸν νοῦν ἐνυπάρχειν ἁπάσῃ ψυχῇ, καὶ μέρος τι εἶναι ταύτης τῆς φύσεως, 

χαὶ πᾶσαν εἶναι doen ἐχ πασῶν τῶν δυνάμεων: (οὕτω γὰρ ἂν δόξ 

epe χαὶ ὃ οὕτω λέγω 

ἤδη γάρ ποτ᾽ ἐγὼ vid. χούρη τε x0poc τε 

ϑάυνος τ᾽ οἰωνός ce) | 

15 ὅμως οὐδ᾽ ἂν οὗτοι λέγοιεν χαϑόλου περὶ πάσης ψυχῆς" οὐδὲ γὰρ ἐπεξ- 64 

ίασιν ἁπάσαις ταῖς δυνάμεσιν, οὐδὲ περὶ ὅλης οὐ 

τοῦτο δὲ πέπονθε xai ὃ λόγος ὃ λεγόμενος ἐν τοῖς χαλουμένοις 5 
᾿θρφέως ἔπεσι: φησὶ γὰρ τῆς ψυχῆς μεταλαμβάνειν τὰ ζῶα παρὰ τὴν 
πρώτην ἀναπνοήν. πόϑεν οὖν τὰ μὴ ἀναπνέοντα ζῇ; λέγω δὲ τὰ φυτὰ 

20 χἀὶ τὰ χαλούμενα ζώφυτα xol τὰ ἔντομα. χαὶ τοῦτο δὲ λέληϑε τοὺς διὰ 
τοῦτο ἐχ τῶν στοιχείων ποιοῦντας τὴν ψυχήν,“ ἵνα γινώσχῃ τὰ ὄντα, ὡς 10 

οὐχ ἐχρῆν γε ἐξ ἁπάντων διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν αὐτὴν συντιϑέναι" ἱχανὸν 

γὰρ ϑάτερον μέρος" τῆς ἐναντιώσεως ἕαυτό τε χρίνειν xal τὸ ἀντιχείμενον 

xal γὰρ τῷ εὐϑεῖ xai τὸ εὐθὺ χρίνομεν xai τὸ χαμπύλον: χριτὴς γὰρ 15 

95 ἀυφοῖν ὃ χανών, τὸ δὲ χαμπύλον οὔτε χαμπύλου χριτήριον οὔτ᾽ εὐϑέος. 
"Εστι δὲ xai ἑτέρα τις δόξα παρὰ τὰς εἰρημένας περὶ ψυχῆς, ἐν παντὶ 

τῷ ὄντι μευῖχϑαι λέγουσα τὴν ψυχὴν x«i διὰ παντὸς διήχειν τοῦ χόσμου 

χαὶ πᾶν αὐτοῦ μόριον ἔμψυχον εἶναι. διὰ γὰρ ταύτην τὴν δόξαν χαὶ 20 

Θαλῆς ὠήϑη πάντα πλήρη ϑεῶν εἶναι. τοιοῦτον δὲ χαὶ τὸ 

80 μεσταὶ ὃὲ Διὸς πᾶσαι μὲν ἀγοιαί, 
πᾶσαι δ᾽ ἀνθρώπων ἀγοραί" 

τάχα δὲ xal τοῖς ἀπὸ Ζήνωνος σύμφωνος ἣ δόξα, διὰ πάσης οὐσίας 25 
πεφοιτηχέναι τὸν ϑεὸν τιϑεμένοις, xal ποῦ μὲν εἶναι νοῦν, ποῦ ὃὲ ψυχήν, 

ποῦ δὲ φύσιν, ποῦ δὲ ἕξιν: τάχα δὲ xal αὐτῷ []λάτωνι" “ψυχὴν qáp 
T € *j ^ -— ὃ 

35 φησιν “εἰς τὸ μέσον ϑεὶς διὰ παντός τε ἔτεινε | xal ἔτι ἔξωϑεν τὸ σῶμα 65 
2 aw - XA ^ hz ) M A 3. M e t: ΝΡ ' - » , νυ / αὐτῇ περιεχάλυψεν. ἔχει δὲ xal αὕτη ἣ δόξα πολλὰς ἀπορίας. διὰ τίνα 

γὰρ αἰτίαν ἐν μὲν τῷ ἀέρι χαὶ τῷ πυρὶ bas Duk ἢ Ψυχὴ οὐ ποιεῖ 
ζῶον, ἐν δὲ τοῖς μιχτοῖς: χαίτοι φασὶ τὴν ἐν τῷ ἀέρι βελτίω, μηδξ αὐτοῦ 5 

, τούτου τὴν αἰτίαν ἀποδιδόντες, διὰ τί βελτίων ἣ ἐν τοῖς ἁπλοῖς σώμασι 

12 λέγων] Emped. v. 380 sq. Karst., 983sq. Stein 15 χαϑόλου om. C 

»Ορφέως] fr. 241 Abel 20 ζωόφυτα Qs 24 xai primum] ἐν € xal τὸ 
ebüb om. O 21 λέγουσα] « in ras. Q? 90 μεσταῇ Aratus v. 2 ἀγοιαί] 
& in ras. Q? 92 ἀπὸ] ὑπὸ O 39 φησιν] Tim. p. 94D ce om. O 
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ψυχὴ τῆς ἐν τοῖς συνθέτοις. ἀλλ᾽ ἀμφοτέρως γε ἄτοπόν τι xal παράλογον 
ἀπαντᾷ" xal γὰρ τὸ λέγειν ζῶον τὸ πῦρ ἣ τὸν ἀέρα τῶν παραβολωτέρων 

$ τἂν 

ἐστί, χαὶ τὸ μὴ λέγειν ζῶα σώματα ἔμψυχα ὄντα οὐδὲν ἧττον χαὶ αὐτὸ 
ἄτοπον. ὑπολαβεῖν δὲ ἐοίκασι τὴν ψυχὴν εἶναι ἐν ὅλοις - 

τῇ 

M 3 ' , [e - [edis] e c 

c 
» σ - 

υᾶσιν, οἷον ἐν ὅλῳ τῷ αἄξρι χαὶ ἐν ολῷ τῷ υοάᾶτι, Ott 

- 
0)! t € ἁπλοῖς Gd- 

, c dope ἕχαστον 
" - 085 Ὑ 

τούτων τοῖς ἑαυτοῦ μορίοις ὁμοειδές, ὥστε εἴπερ τὸ ἐν ἡμῖν ὕδωρ ἔμψυχον, 

χαὶ τὸ πᾶν ὕδωρ: ὥσπερ γὰρ τὰ μόρια τῶν ἁπλῶν σωμάτων ἐναπολαμ- 

βανόμενα τοῖς ζώοις σύνϑετα αὐτὰ ἐχ πάντων ποιεῖ; οὕτω χαὶ τὰ μόρια 
[d ΄ M ΄- 9 ΚΡ οὐδ ne 

τῆς ἑχάστου τῶν στοιχείων ψυχῆς ἔμψυχα αὐτὰ ἀπεργάζεται. ἄρ᾽ οὖν 
ET ΄ ^ - - σ 

ὥσπερ τὸ σῶμα ὁμοειδὲς τοῦ ἀέρος τ rca τὸ τοῦ ὅλου, οὕτω 
^ f M - , -ὉΨ o 3 p? δὲς bi » €. e Ὗ 9 A 

xui τῆς ψυχῆς τῆς ἐν τῷ ὅλῳ ἀέρι ὁμοειδὲς μόριον τὸ ἐν ἡμῖν; ἀλλὰ 
ὁμοειδὲς uiv οὔ φασι" βελτίω jop ἐχείνην xmi ἀϑανατωτέραν τιϑέασιν. 

D ie 

ΟἹ 

ς 

ἀνομοειδὲς δὲ εἴπερ εἴη, οὐχέτ᾽ ἂν αὐτοῖς ὁδῷ προβαίνοι τὸ εὔλογον τοῦ 
ὅλος ἀήρ. ἐπειδὴ xal τὸ 

ὃ 

λόγου ᾧ ἠχολούϑησαν, ὅτι διὰ τοῦτο ἜΣ ὡς 

υόριον αὐτου τς τὸ ἐν Hn Br. ἄλλο μὲν ἐν τούτῳ εἴδος ψυχῆς, ἄλλο δὲ 

ἐν ἐχείνῳ ἐστίν, χαὶ τὸ μέν τι ὑπάρχει τῆς oye € εἶδος τῷ ἀέρι τῷ ἐν 

ἡμῖν, τὸ δέ τι οὐχέτι, | ἀλλὰ τῷ ὅλῳ. ἣ οὖν οὐ ῥητέον τὴν μὲν ἐν τῷ 

ὅλῳ ἀέρι ἀϑάνατον, τὴν δὲ ἐν ἡμῖν οὐχέτι, T, οὐδεμία ἀνάγκ ἢ. ὅσον ἐχ 
τῶν παρ᾽ αὐτῶν λεγομένων, ἐπειδὴ τὰ ἐν ἡμῖν στοιχεῖα ἔχει ψυχήν, χαὶ 

τὰ ἐν τῷ παντὶ στοιχεῖα ἔμψυχα εἶναι. ταύτης δὲ τῆς λέξεως ὅτι μὴ 
χατεχράτησαν oi πρὸ ἡμῶν, ῥάδιον συνιδεῖν τοῖς βουλομένοις. ἄλλην οὖν 
αἰτίαν ζητητέον τοῦ γινώσχειν τὰ ὄντα τὴν ψυχὴν χαὶ μὴ τὴν σύνϑεσιν 

τὴν ἐχ τῶν στοιχείων, ἄλλον δὲ xal τρόπον χινήσεως αὐτῇ δοτέον, εἴπερ 

ἄρα ἀναγχαῖον αὐτῇ τὸ χινεῖσϑαι, χαὶ μὴ τούτων τινά, ὧν ὑπ᾽ αὐτῆς 

χινεῖται τὰ σώματα, μηδὲ ὅλως τὴν τοῦ ἀτελοῦς ἐντελέχειαν, ἀλλ᾽ εἴπερ 
τὴν ἐνέργειαν τοῦ τετελεσμένου. 

AN 2 - 

᾿Επειδὴ δὲ τὸ ἐπίστασϑαι xai τὸ αἰσϑάνεσθϑαι xal τὸ δοξάζειν τῷ 
1v 00. » TT nya m ὃξ τὸ 9 550 3 ὃ ἐπιϑ - ἀνθρώπῳ ὑπάρχει διὰ τῆς ψυχῆς, ἔτι δὲ τὸ ϑυμοῦσϑαι xal τὸ ἐπιϑυμεῖν 

κ ^ , € ^ [27 ΄ ὉΠ ΄ 5 , ,F ^A! N - ' 

xai τὸ βουλεύεσϑαι, xal ὅλως ἢ δύναμις ἢ ὀρεχτιχὴ, γίνεται δὲ xat ἣ χατὰ 

τόπον χίνησις τοῖς ζώοις ὑπὸ τῆς FN πρὸς τούτοις δὲ αὔξησις xai 
"» iH ve 3 

dxuXj xal φϑίσις, ἀλλὰ αὔξησις μὲν xoi ἀχμὴ προηγουμένως, φϑίσις δὲ 

χατὰ συμβεβηκός, ὅταν περιῇ τῆς ἐπιρροῆς ἣ Pos ταῦτα δὴ ἅπαντα 
τις pode τὰ ἔργα τῆς ψυχῆς xal ὁπόσην ἔχει πρὸς ἀκ ΘΗ, διαφορᾶν, 

εἰχότως ἂν ἀπορήσειεν, πότερον ὅλῃ τῇ Ψυχῇ τούτων ἕχαστον ἐνεργοῦμεν, 

χαὶ πᾶσα ἡμῖν ὁμοίως αἰσθήσεώς τε αἰτία xai ἐπιστήμης xal δόξης xai 
ἐπιϑυμίας xai ϑυμοῦ xal βουλήσεως x«i τῶν ἄλλων ἃ διηρίϑωηται, χαὶ δι᾽ 

ὅλης ἑαυτῆς ταῦτα ἅπαντα ἀποδίδωσι: xal τὸ ζῆν δὲ πότερον ἐξ ἑνὸς 

1 «] «0 2 παραβολωτέρων etiam Philop. p. 189,6: παραλογωτέρων Cs 

Arist. 4 elvat τὴν ψυχὴν Arist. E . 6 ὑμῖν as 11 ὑμῖν as 

τῷ 

2D 

29 

ὅλῳ (prius) C: τὸ ὅλον PQ 18 ante ἀέρι add. τῷ Qs 22 χαὶ om. € 
ἀτελοῦς scripsi: τέλους 21 ἐπειδὴ etiam Arist. E'UWy: ἐπεὶ Arist. rell. 

65 

10 

25 

66 

15 

20 

et 

βούλεσϑαι Victorius s et Arist. ES 80 ante πρὸς add. x«i Qs 31 αὔξησις] 

αὔξη Arist. E 
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, * A " , - Ἁ » ^ “ , M 5 γ: » 

τούτων ἐστὶν T, πλειόνων T, | xai ἐχ πάντων, T, τούτων μὲν οὐδενός, ἄλλης 67 

ὃ 

τὸ μέν τι μόριον οὐτῆς αἰσθητικόν, τὸ ὃὲ ἐπιστημονιχόν, τὸ δὲ ἐπιϑυμης- 

τινος αἰτίας συνυπαρχούσης. ὅπερ οὖν εἶπον, T| διὰ Tone ἅπαντα, T, 
^" (0. 

τιχόν: ὡς δόξειεν ἂν ποιεῖν xai ὁ Τίμαιος ἄλλῳ μὲν ἐννοεῖν ἡμᾶς λέγων, 5 

5. ἄλλῳ δὲ ἐπιϑυμεῖν, ἄλλῳ ὃδὲ ϑυμοῦσϑαι, xat διοιχίζων γε ταῦτα τὰ μόρια 
τῆς Ψυχῆς τὸ μὲν ἐν χεφαλῇ, τὸ δὲ ἐν χαρδίᾳ, τὸ δὲ ἐν ἥπατι. τί οὖν 

δήποτε συνέχει τὴν ψυχὴν x«i μίαν ποιεῖ xol uova, εἴπερ τοσοῦτον 10 
5,7 Sq e A , o M e , τ [c f $ Y 

ἐξήλλαχται αὐτῆς τὰ μόρια, ὅσονπερ xai at ἐνέργειαι, ὧν at πλείους οὐδὲ 

ἀλλήλων ἀντιλαμβάνονται; τί οὖν τὸ συνέχον τὰς τοσοῦτον τ ρος 

10 δυνάμεις; οὐ γὰρ δὴ τὸ σῶμα συνέχει τὴν «ψυχὴν χαὶ &voi* δοχεῖ γὰρ 
τοὐναντίον αὐτὸ μᾶλλον συνέχεσϑαι ὑπὸ ψυχῆς" Mi eei γοῦν αὐτὸ 15 

σχίδναται εὐθὺς χαὶ διαπνεῖται xal διασήπεται. εἰ οὖν ἕτερόν τι μίαν 

αὐτὴν ποιεῖ, ἐχεῖνο μάλιστα ἂν εἴη ψυχή, δεήσει τε πάλιν χἀχεῖνο ζητεῖν 
T e ^ πολ ΖΞ 5 x AA. c NIXON ; 2m εὐθὺς EC REN ἕν: 90 dpa ἕν ἣ πολυμερές. εἰ μὲν γὰρ ἕν, διὰ τί οὐχ εὐθὺς xal T, ψυχὴ ἕν: 3 

15 αἰτίαν “Ὁ ἀποδοτέον, δι᾿ ἣν ἐχεῖνο μὲ oou τὰ διεστῶτα μέρη τῆς 

ψυχῆς ἕν, vox δὲ αὐτὴ συνέχουσα τὰ τοῦ σώματος μόρια πολλῷ μᾶλλον 

διεστηχότα οὐχ ἕν. εἰ ὃὲ μεριστὸν ἐξ ἀνάγχης ἅπαν inp ἂν συνεχτιχὸν 

ἢ τοῦ μεριστοῦ, δηλονότι xol τὸ τὴν ψυχὴν συνέχον ὕπ᾽ ἄλλου τινὸς 25 

συσχεϑήσεται., xdxsivo ὕπ᾽ ἄλλου, xai οὕτω δὴ πρόεισιν ἐπ᾽ ἄπειρον, xai 

20 οὐ συστήσεται εἰς τὸ ἕν οὔτε ὃ λόγος οὔτε ἢ ψυχή" ἐπεὶ xüv τῷ | ὕπο- 68 
, ^ 5 ^ / /, AN —- ^ , o ^ 

χειμένῳ τις μίαν αὐτὴν λέγῃ, πλείοσι δὲ χρῆσϑαι δυνάμεσιν, ὥσπερ τὸ 

υΐλον τῷ μὲν ὑποχειμένῳ ἕν, διαφόρους δὲ ἔχει δυνάμεις, τὴν εὐωδίαν 
' » M “Ὁ ^ —- Xe US) $ X2 20S [2 e , E A , - : τὴν εὔχροιαν τὸ σχῆμα τὸ χρῶμα, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ αὕτη γε ἢ ὑπόϑεσις ἀναμφι- 5 

σβήτητος, χαὶ μάλιστα xav ἐχείνους, ὅσοι τὴν μέν τινα δύναμιν ἀϑάνατον 

95 αὐτῆς ποιοῦσιν, τὰς δέ τινας ϑνητάς" ὅ μοι δοχοῦσιν ὑπειδόμενοι [ἰλάτων 
X 3 , e 1 , ^ 5 M , * - ^ »y^^ ^ , 

xai ᾿Αριστοτέλης, ὁ μὲν εὐθὺς ἐν τῇ συστάσει τὸν νοῦν τῶν ἄλλων Ototxt- 
ζειν, ὁ δ᾽ ἐπεισχρίνεσϑαι ϑύραϑεν, ὅπως dv ὁ περὶ τῆς ἀφϑαρσίας αὐτοῦ 10 

Mine ὑπὸ τῶν Bap εἴτε ΤῊΝ εἴτε δυνάμεων μὴ διοχλῇῆται. τοῦτο 

γὰρ δὴ χαὶ τοῖς ἐχ μερῶν αὐτὴν ποιοῦσιν ὁμοίως ἐμποδών, τὸ διηλλάχϑαι 
80 τοσοῦτον αὐτῆς τὰ μέρη, ὅσον τὰ ὕνητὰ τῶν ἀϑανάτων. χαλεπὸς δὲ ὧν 16 

λόγος χατ᾽ ἄμφω, χαὶ εἰ πολυδύναμος EST xai εἰ πολυμερὴς i Ψυχή, 

ὅμως χαλεπώτερος, εἰ πολυμερής. εἰ γὰρ ὅλη T| ψυχὴ ὅλον τὸ σῶμα 

συνέχει, προσήχει δὴ χαὶ τῶν μερῶν αὐτῆς ἕχαστον συνέχειν τι μέρος τοῦ 
σώματος" ποῖον δὲ μόριον T, πῶς ὁ νοῦς συνέξει, δύσχολον xal πλάσαι. χαίτοι 90 

35 γε ὅτι τοῖς μέρεσι τοῖς τοῦ σώματος οὐ συνδιῴχισται τὰ μέρη τῆς ψυχῆς, 

δῆλον μάλιστα ἐπὶ τῶν φυτῶν" οὐ γὰρ ἐν ταῖς ῥίζαις μὲν ἄλλο μόριον τῆς 

9. 4 τὸ δὲ ἐπιθυμητικόν om. Q: inel. s 4 ὃ Τίμαιος] Tim. p. 44 D 70 B 71A 
4 et 5 ἄλλῳ] ter ἄλλως C: ἄλλο Arist. EW 10 δὴ om. Q 11 post ὑπὸ add. 

τῆς Qs γοῦν] γὰρ Q: οὖν Cs 14 ἡψυχὴ etiam Arist. E: τὴν ψυχὴν Arist. rell. 
16 ἕν C: &voi PQs 17 ἐξ ἀνάγκης ἅπαν] ἐπειδὴ πᾶν C: excidisse puto ante ἐξ dv. 

velut συνέχεται δὲ 18 post μεριστοῦ add. μεριστὸν ὃν ὑπ᾽ ἄλλου συνέχεται Cs 

20 στήσεται Cs 21 ἐπεισχρίνεσϑαι) yp. ἐπεισχρίνειν marg. PQ ὃ post αὐτοῦ Qs 

99 δὴ] δὲ Ὁ 94 συνέχει Arist. EV 
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φυτιχῇς ψυχῆς, ἐν τῷ στελέχει δὲ ἕτερον, xai ἕτερον αὖ ἐν τοῖς χλάδοις, ἀλλ᾽ 68 

ἐν ὅλῳ τῷ φυτῷ πᾶσα χαὶ ἣ αὐτή. ζῇ γοῦν διατεμνόμενα, χαὶ φυτευϑέντα 

δυοειδὲς φυτὸν ἀποδίδωσιν. ὁρῶμεν δέ, ὅτι xal τῶν ζώων τινὰ τῶν ἐντόμων 

διαχοπτόμενα ὅμως ἐπὶ πολὺ ζῇ χαὶ χινεῖται ἑκατέρῳ χωρὶς τῶν μερῶν ὡς 80 

5 ἐνυπαρχούσης τῆς ψυχῆς, ἀριϑμῷ μὲν οὐχέτι μιᾶς, | (πῶς γὰρ ἐν τοῖς μέρεσι 69 

τοῖς διῃρημένοις :) εἴδει δὲ μιᾶς. πάσας γὰρ ἕχάτερον τῶν μερῶν τὰς 
δυνάμεις ἀποδίδωσιν ἐπί τινα χρόνον: χαὶ γὰρ αἰσϑανόμενα δῆλα ἐστι xal 

χινούμενα χατὰ τόπον. εἶδον δὲ ἐγὼ τοῦτο x«l ἐπὶ ἰχϑύων τινῶν συμ- [211 

- ΄ ^ ΄ d ij "4 m c / ς ἐκ ' βαῖνον ὡς δυσχάϑεχτα εἶναι τὰ μέρη τοῦ ὅλου διαχοπέντος: ἑτέρων δὲ 
' 

10 οὐραὶ δῆλαί εἰσιν ἰλυσπώμεναι ἐπὶ πολύ, dus τὸ ἄλλο σῶμα ἄνευ ΩΞ 
ὸξ 

2 z^ 
c 

€ o LT » T TTA ^ , τῆς χεφαλῆς, ὥσπερ τῆς στρουϑοῦ τῆς xavayaíon. ἐξ ὧν ἁπάντων δῆλόν 

ἐστιν, ὅτι ὁμοειδῆ τὰ μόρια τῆς ψυχῆς xol ἀλλήλοις xal τῇ ὅλῃ — 10 
ὯΝ 

μὲν τὰ ἐν τοῖς μέρεσι τοῖς διῃρημένοις τοῦ σώματος, ὅλῃ δὲ τῇ πρὸ τῆς 

διαιρέσεως ἐνυπαρχούσῃ τῷ ζώῳ, χαὶ φαίνονται ἐν ταὐτῷ μὲν ἅπασαι εἶναι 
, 

15 xoi περὶ ἕν τι ὑποχείμενον xoi ἀχώριστοι ἀλλήλων. διαιρεῖσϑαι δὲ ἢ ψυχὴ 15 
D 

^ € ) 5^ *. b , ὡς *, αὐ 3 ^ » “Ὁ 

oT xad . ἑαυτήν, ds xaxd τὰς ἰδίας δυνάμεις, ἀλλὰ χατὰ τὸν ὀγχον τοῦ ὃ 

σώματος, ἐν ᾧ ὑπάρχει. εἰ δὲ μὴ διατελεῖ τὰ μέρη τῶν ἐντόμων xal 
τῶν ἰχϑύων ζῶντα χαὶ χινούμενα, οὐδὲν ϑαυμαστόν: ὄργανα γὰρ αὐτοῖς 20 

5 c , σ A s B^ , P 5 VC STE re ΄ - οὐχ ὑπάρχει, ὥστε σώζειν τὴν φύσιν, ἀλλ᾽ οὐδὲν ἧττον ἑχατέρῳ τῶν 

90 μορίων ἅπαντα ὑπάρχει τὰ χαὶ ἐν ὅλῳ τῷ σώματι προὐπάρχοντα μόρια 

τῆς qu χῆς" τὰ OE δὴ φυτὰ xol διατελεῖ ζῶντα xai ὁλόχληρον ἀποδίδωσι 
, 1 Y»! - *5 T. πε ' - - ^ ΄ z - 

τὴν ζωήν" οὐ γὰρ δὴ ἄξιόν γε ἀμφισβητεῖν περὶ τῆς φυτιχῆς δυνάμεως, 95 

εἰ παρὰ ψυχῆς xal ψυχῆς ἐστὶν ἢ ϑρεπτιχὴ x«l αὐξητιχὴ . xoi γεννητιχή" 
Y M ^ , e 2] , M 

ἧς γὰρ bor χοινωνεῖ ψυχῆς τὰ ζῶα. xoi τὸ ΠΥ ANS ἐστίν. πῶς 
25 οὖν ἢ αὐτὴ ἐν Có μὲν οὖσα ψυχή, ἐν φυτῷ δὲ οὔ; πόϑεν δὲ τὸ ζῆν 

παρὰ ψυχῆς; διαφέρει γοῦν χαὶ ἐπὶ — τὰ ζῶντα 70 

vacat τρέφεσϑαι xal αὔξεσϑαι xol γεννᾶν. εἰ δὲ 
, P] ' SN ) jd iJ » -Ὁ- δῶν , M 

χωρίζεται ἐπὶ τῶν φυτῶν xal xaÜ' ἑαυτὴν ἐνεργεῖ, οὐδὲν ϑαυμαστόν" xal 
γὰρ ἣ αἰσϑητιχὴ τῆς ἘΠ ΤΈΠΕΕ χατὰ τόπον ἐπί τινων ζώων χωρίζεται, ὅ 

Φ ἢ y , M “ ET ^ ΄- ΄ 

80 ἀλλ᾽ ὅμως ψυχή. μήποτε δὲ χαὶ ἢ ζῶμεν δυνάμει, αὕτη πρώτη ἐστίν, 

ὡς ὕστερον ἀχριβέστερον ἐπιδειχϑήσεται. 

ΘΕΜΙΣΤΙΟΥ ΠΕΡῚ ΨΥΧΗΣ. "nv 

ΛΟΓῸΣ TPITOA. 

1."À μὲν παρὰ τῶν πρότερον εἴχομεν παραδεδομένα περὶ ψυχῆς, 5 
b/4 c -— - ὯΝ 5 ^ »^- , LJ $ ' 

35 εἴρηται ἱχανῶς. νῦν δὲ ἀρχὴν ἄλλην ποιησάμενοι πειραϑῶμεν αὐτοὶ Oto- 

7 γὰρ etiam Arist. ET: οὖν aut γοῦν Arist. rell. 18 οὐδὲν ex οὐθὲν PQ 

20 ἅπαντα om. Q ὑπάρχειν Q 20. 21 μόρια τῆς ψυχῆς C et Arist: om. ΡΟ 

28 wd γεννητιχὴ om. OC 21 post δύνασϑαι add. x«i C 32 de titulo v. 
Praef, 34 post μὲν add. οὖν Cs 
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, , 2 U N em » » 4 , s λό“ 3, Ὁ e ΡΞ DEUS T 

ρίσαι τί ἐστι ψυχὴ xat τις ἄν εἴη xototatoc λογὸς αὐτῆς, ὡς ἁἀπασῃ τῇ 
» 1 

y 

$uGvy οἱ uiy ἄχοντες. οἱ δὲ ἑχόντες ὑπεφέροντο ἔγομεν δὴ γένος ἕν τ lt w"- ED 2 2 ὡς ξῴξερ . ei με Y Tz Jj. c uds 

M , - - , ΄ 

ψυχῇ ἐφαρμόσει xal οὐ μόνῃ τῇ τοῦ ἀνθρώπου, εἰς οἵους λόγους oi πρὸ 10 
e 1 

τῶν ὄντων τὸ πρῶτον xai χυριώτατον τὴν οὐσίαν, ταύτης δὲ τὸ uiv ὡς 
eu , Ἁ M £ ^^ N , Ἁ ME. , - ^ , ' 

ὕλην φαμέν, τὸ δὲ ὡς εἶδος, xal τρίτον τὸ ἐξ ἀμφοῖν. περὶ τούτων δὲ 

εἴρηται μὲν ἱχανῶς ἐν τοῖς περὶ τῶν ἀρχῶν τῆς ὅλης φύσεως, χαὶ νῦν δὲ 
ὑπομνηστέον, ὅτι fj uiv ὡς ὕλη οὐσία δυνάμει ἐστὶν οὐσία xal οὔπω τόδε 

) € s , ) -* 5 , M M M A b x tt xal? αὑτήν, ἀλλ᾽ οἷον εὐφυία πρὸς τοῦτο χαὶ παρασχευὴ πρὸς τὸ | 
, , M X 575 £ , λ σ 2 , -Ὁ 

γενέσϑαι τόδε τι, τὸ δὲ εἶδος ἢ τελειότης xal ὥσπερ ἀναπλήρωσις τῆς 

εὐφυίας χαὶ τοῦ δυνάμει πρὸς τὸ τέλος προαγωγή, χαὶ τοῦτό ἐστι 

χαϑὸ λέγεται ἤδη τόδε τι. τρίτον δὲ ἦν τὸ Éx τούτων ὥσπερ συγχείμενον, 

ᾧ πάρεστι μὲν ὕλη, πάρεστι Oi μορφή, xal τοῦτό ἐστι τὸ σύνολον, xoi 

οὐχ ἔστι μόνως τῷ λόγῳ, ἀλλὰ xat τῇ αἰσθήσει τόδε τι, ἀπολαῦον τοῦ 
* / 1 - e A— Y E: 1 - y , ) cT 

υὲν γίνεσθαι παρὰ τῆς ὕλης, τοῦ δὲ εἶναι παρὰ τοῦ εἴδους. ἀλλ᾽ οὖν 
λέγεται τηνικαῦτα τέλειον εἶναι χαὶ ἐντελῶς ἔχειν, ἡνίκα ἂν ἀπολάβῃ τὴν 

οἰχείαν μορφήν, ἐφ᾽ ἣν ἐσπουδάχει. ταύτην οὖν τὴν μορφὴν xoi τὸ εἶδος 
» , , , , , J^ » - e ^ » M 

εἴ τις ἐντελέχειαν ὀνομάζοι, οὐ διχαίως dv συχοφαντοῖτο ὡς πάνυ ξένῳ τῷ 
TY. Ἵ R Y. , 1 1 »ὕ ΄ , Qc ERAN e WE , Fe 
ὀνόματι χεχρημένος. εἰ γὰρ τὰ προειρημένα ἀληϑῆ, xai ἣ τελείωσις 

ἑχάστῳ παρὰ τοῦ εἴδους xal τὸ ἐντελῶς ἔχειν παρὰ τῆς μορφῆς, σημαίνοι 

ἂν οὐδὲν ἄλλο ἣ ἐντελέχεια T, τὴν ἕξιν τῆς τελειότητος. ἀλλὰ διχῶς γε 
΄ [s N ς e £ 2 , 31... e ] , » [d Y - M 

ἢ ἐντελέχεια ἐφ᾽ ἑχάστου, ἣ μὲν ὡς ἐπιστήμη, ἢ ὃὲ ὡς τὸ ϑεωρεῖν, xoi 

id 

10 

Y M X e ce “ῳ ce m icd , f 

Ἔστι τὸ μὲν ὡς ξεςις, τὸ ὃς ὡς εργὸν τῆς ξεως. ταὺτ οὺν αναυνὴησαντες 20 

τοὺς ἀχροωμένους προαγάγωμεν εἰς τὸ ἐφεξῆς. 
Οὐσίαι τοίνυν μάλιστα δοχοῦσιν εἶναι τὰ σώματα, χαὶ τούτων τὰ 

φυσιχά, οἷον γῇ πῦρ ὕδωρ ἀήρ, χαὶ ὅσα ἐχ τούτων ἣ φύσις ἀπεργάζεται" 
- H - » , ΄ ΄ * 1 ΄ Wee " 1... (x M 

ταῦτα γὰρ τῶν ἄλλων ἀρχαί: χλίνη δὲ xoi πρίων χαὶ ἱμάτιον xat ὅλως 25 
εἰ ' , , n. Nm. EAS - RM ᾿Ξ ? LE τὰ τεχνιχὰ συμβεβηχότος χώραν ἔχει πρὸς τὰ τῆς φύσεως. ἐπισυμβαίνει 
' M Ν ξύλ Χ δὲ ὃ ́ M δὲ 2 , z A P - ^ - δὶ γὰρ τὸ μὲν ξύλοις, τὸ δὲ σιδήρῳ, τὸ δὲ ἐρίοις, χαὶ πᾶν σῶμα τεχνιχὸν 

ἐν ὑποχειμένῳ τῷ φυσιχῷ ϑεωρεῖται. τὰ μὲν | οὖν τεχνιχὰ ἀφείσϑω- τῶν 

δὲ φυσιχῶν σωμάτων τὰ μὲν ἔχει ζωήν, τὰ δὲ οὐχ ἔχει. ζωὴν δὲ λέγο- 
μεν τὴν δι’ ἑαυτοῦ τροφήν τε xol αὔξησιν. δῆλον τοίνυν, ὅτι πᾶν σῶμα 

φυσιχὸν μετέχον ζωῆς οὐσία, οὐσία δ᾽ οὕτως ὡς συνϑετή, συνϑετὴ δὲ ἐξ 
o M MN 2 M , * e - - M 1 Ὑ E 1 

ὕλης xal εἴδους. ἐπεὶ τοίνυν οὐχ ἁπλῶς σῶμα τὸ ζωὴν ἔχον, ἀλλὰ σῶμα 

τοιονδὶ xai ἔστιν ἐν αὐτῷ τὸ μὲν σῶμα ὥσπερ ὑποχείμενόν τι xai ὕλη, 
' x TA C hi M N 355 b CCUPA 1 » y ' - 35^ 

* dd) 5 τὸ δὲ τοιονδὶ f, μορφὴ χαὶ τὸ εἶδος: οὐδεὶς γὰρ ἂν εἴποι τὸ σῶμα εἶδος 
, 

Qx 

τοῦ ζῶντος σώματος" τοῦτο γὰρ δποχειμένου χώραν ἔχει xal ὕλης, xol T, 10 
i 

6 ἱχανῶς μὲν εἴρηται Cs εἴρηται] Metaphys. H 1 7 δυνάμει) legit ἔστι δ᾽ ἡ 

ς 
μὲν ὕλη δυνάμει ut Arist. y Philop.: δύναμις Arist. rell. 13 νὸν Q? (c in ras.) 

ἀπολαῦον C: ἀπολαβὸν (o ex ὦ) P: ἀπολαβὸν Qs τοῦ] τὸ (ex τοῦ) Q?s 14 τοῦ] 

τὸ Qs 15 ἐντελῶς] ras. inter À et « P: ἐντελεχῶς Cs ἀπολάβῃ] Q ex o Q? 

17 οὖν ex 0c (?) Q? 19 ἐντελεχῶς Cs 20 ἣ ex ἣ Q? 21 és τὸ om. 

"Arist. E 26 ὅλως C: om. ΡΟ 91 δι᾿ αὐτοῦ Arist. πᾶν om. 9 

99 τοίνυν] vid. legisse δὴ ut Arist. Ey: δὲ Arist. rell. 94 τοιόνὸς Arist. ET 
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^ m ' -- τῇ - ? *: , διαφορὰ αὐτῷ πρὸς τὰ μὴ ζῶντα σώματα οὐχ ἣ σῶμα, ἀλλ᾽ ἡἣ τοιόνδε, 73 

τουτέστιν ἡ ζῇ xoi d aM ἔχει" ἀναγχαῖον ἄρα: τὴν ψυχὴν εἶδος εἶναι χαὶ 

Ὁ" ντελέ rey χαὶ οὕτως οὐσίαν ὡς εἶδος. 
“Ὅτι γὰρ οὐ σῶμα ἢ ψυχὴ οὐδὲ ὑποχειμένου χώραν ἔχει, δέδειχται 15 

^ — e ^ *j 

5 piv ἤδη xal πρόσϑεν, οὐ χαλεπὸν δὲ xai νῦν ὑπομνῆσαι. τὰ γὰρ ἐμψυχα 
- ^ » 5 / M 

τῶν ἀψύχων ὃ OPER ει μὲν τῷ ζωὴν ἔχειν, οὐ διαφέρει ὃὲ τῷ 
΄ , * , » e * “4 ΄ S e Ln δὲ Ὁ 

εἶναι, ὥστε οὐ σῶμα ἢ ζωή, οὐδ᾽ ἄρα T, ψυχή; 1 τῆς ζωῆς ταύτης αἰτία. 90 
^ , 

ἔτι x«l ὧδε ταὐτὸν τοῦτο τω ἂν φανερόν. ἐπεὶ Ἱὰρ ἐν τῇ συνϑέτῳ 
5 » , Ξ » » 

οὐσίᾳ οὔτε ἄμφω ὑποχείμενα οἷόν τε εἶναι, οὔτε ἄμφω εἴδη, τὸ σῶμα δὲ 

10 ὑποχείμενον δῆλόν ἐστιν ἐν τῷ ὅλῳ (τὸ γὰρ ἀγόμενον xoi πλασσόμενον 

χαὶ μορφούμενον χαὶ un τούμενον χαὶ ἕτοιμον πρὸς σχέδασιν χαὶ φϑορᾶν, 95 . 

εἰ μὴ συνέχοιτο ὑπὸ ψυχῆς, τοῦτό ἐστιν), ἀνάγχη πᾶσα [τὸ] εἶδος 

αι τὴν ψυχὴν xol ἐντελέχειαν. χαὶ γὰρ οὐδ’ ἂν ἄλλως ἔχοιμεν εἰπεῖν 
d ζῷον ἐχ σώματος xal vox'iis εἰ μὴ ὡς ἐξ ὕλης xoi εἴδους. τριχῶς | 

15 γὰρ τὸ ἐχ τῶνδε ὡς ἐνυπαρχόντων, φανερώτατα μὲν ὡς &x τῶν μερῶν, 74 
e M 3 5 M Sd ς " M , , ^ A ^ 5,» 

ὅταν τὴν οἰκίαν ἐκ τῶν πλίνϑων 7j, τῶν τοίχων λέγωμεν, xat τὸ ζῶον ἐξ 
5 , E , τὰ ^ AN y -* » D ὧδ e 5 (ew üosseovigalosdpsos Mengen yrpones due ἄλλος δέ, ὅταν ἐξ ὕδατος 5 

χαὶ μέλιτος τὸ μελίκρατον, xdi ὅλως ἐχ τῶν ΡΣ EM τὸ χεχερασμένον. 

διαφέρει δὲ οὗτος τοῦ προτέρου, ὅτι ἐπ᾽ ἐχείνου μὲν xoi τὰ μέρη xol τὸ 

90 ὅλον τόπῳ χεχώρισται, ἐπὶ ὃὲ τούτου τὰ χεχωρισμένα χατὰ τόπον οὔπω 
, Ὁ - M εἰ 5 € Ἂ - , ^ b e 3 MI A 

Xexparat*  60xst μὲν γὰρ £v τῷ αὕτῳ τοπῷ XQ τὸ ὅλον εἰναι χαὶ τὰ 10 
n 

ἄρῃ. τῇ δὲ ἀληϑεία τὰ μὲν διέφϑ 0 δὲ ἔσ ἴτος δέ. ὅταν ἐχ υέρη, τῇ δὲ ἀληϑείᾳ τὰ μ ἔφϑαρται, τὸ δὲ ἔστι. τρίτος δέ, ὅταν ἐ 

τοῦ χαλχοῦ xoi τοῦ σχήυατος τὸν ἀνδριάντα φῶμεν, χαὶ ἐχ τῶν πλίνϑων 
v i 

χαὶ ἐχ τῆς συνθέσεως τὴν οἰχίχν. ὥστε xoi τὸ ζῶον ἐπειδή φαμεν ἐχ 

ψυχῆς xal σώματος, εἰ μὲν χατὰ τὸν πρῶτον τρόπον, οὐχ ἂν εἴη τὸ σῶμα 15 n2 σι 

ἔμψυχον ὅλον QU ὅλου, οὐδ᾽ ἂν αἰσϑάνοιτο ὅλον δι᾿ ὅλου, οὐδ᾽ ἄν τρέ- 
to, ἀλλὰ παραχείσεται ἢ ψυχὴ ἣ ὅλη ὅλῳ τῷ σώματι, ἢ τὰ μόρια Qoo, 9 RO pO AES ] 36m ἢ] Y «D t0 Ot! . T μοὸρ 

M , ^ ^w ^ , 

τοῖς μορίοις, ὅπερ οὐδὲ ἐννοῆσαι δυνατόν: xul εἰς τὸ ποσὸν συντελέσει 20 
- , ie rA. 5 3 T ERN 5/4 b] M 

τῷ ζώῳ ἢ ψυχὴ; 00x εἰς τὸ TOt0V, ipie p τὰ μέρη τῷ ὅλῳ. οὐ μὴν 

80 οὐδὲ χατὰ τὸν δεύτερον Ἤτον οὐ γὰρ φϑειρομένης τῆς ψυχῆς οὐδὲ 

φϑειρομένου τοῦ σώματος τὸ ζῶον γίνεται, ἀλλὰ τοὐναντίον σώζοντος᾽ 

ἔχατ E τὴν ἑαυτοῦ xai φύσιν xai ἐνέργειαν. λείπεται τοίνυν τὸν τρίτον 95 

τρόπον &x ψυχῆς xoi σώματος εἶναι τὸ ζῶον. ἣν δὲ οὕτω τὸ μὲν ὕλη, 
τὸ δὲ εἶδος, χαὶ οὐ τὸ σῶμα Fil. ψυχῆς εἶδος: αὕτη dpa εἶδος τοῦ σώ- 

35 uatoc. ὥσπερ οὖν ἀνδριὰς ὀνομάζεται χατὰ τὴν μορφήν, οὕτω xal τὸ | 

ζῶον: χατὰ γὰρ τὴν ψυχὴν τὸ μὲν ζῶον λέγεται, τὸ δὲ νεχρὸν εἶναι" 75 

ἅμα γὰρ ταύτῃ πάρεστι xai ἄπεστι τὸ ζῆν αὐτοῖς. εἶδος ἄρα τι xal ἐπὶ 
ia , ΕΒ M N " ! L4 

τοῦ ζώου xai μορφὴ 7| ψυχῇ. 

T ἡ ζωὴ--φυχ 4] ἡ ψυχή, ἀλλ᾽ O οὐδ᾽ Ἵ δ᾽ ex ? Q? 8 post ἔτι add. δὲ C 

ταὐτὸν] ταὐτὸ (5 12 τοῦτο] scil. ὑποχείμιενον τὸ delevi 13 εἰπεῖν C: 

om. PQ 98 χαὶ (post φῶμεν) om. Q 26 αἰσϑάνοιτο --- ἂν om. C 

92 «xol (prius) om. Cs 
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΄ 

Ἴεται διχῶς, ἢ μὲν ὡς ἐπιστήμη, T, 0& ὡς τὸ ϑεωρεῖν, c1 M 
eo Q^ ^ (0«. 

M e lad e M e Ja mM o ' /, om » 

iy ὡς ἕξις, ἣ δὲ ὡς ἐνέργεια τῆς ἕξεως. xai ταύτην οὖν ἔστιν 
- D d , e σ e M 

εὑρεῖν ἐπὶ τῆς ψυχῆς τὴν διπλύόην: ὁ μὲν γὰρ ὕπνος οἷον ἕξις τις τῇ 

ψυχῆς. ἣ δὲ ἐγρήγορσις οἷον ἐνέργεια, χαὶ οὐ τοῦτο λέγω, ὅτι ἐν τοῖς 
x: -“ ΄ ΄ er E - » ^N , ε P N 

ὕπνοις σύμπασα παύεται ἣ ἐνέργεια τῆς ψυχῆς. μένει δὲ μόνη T, ἕξις (τὸ 

γὰρ ϑρεπτιχὸν αὐτῆς xoi 7, δύναμις ἣ τοιαύτη ἀχοίμητος χαὶ ἐν τοῖς 

- 

't3 

ις 

ὅπνοις)" ἀλλὰ πολλαί qe δυνάμεις αὐτῆς χαϑευδόντων τῶν ζώων οὐχ ἐνερ- 

γοῦσι, λέγω δὲ τὴν αἰσϑητικὴν χαὶ τὴν χατὰ τόπον χινητιχήν. 

οὖν T, ψυχὴ τοῦ ζωὴν ἔχοντος σώματος xol ὡς Tj, πρώτη; o 

δευτέρα. προτέρα γὰρ τῇ γενέσει ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἢ ἐπιστήμη" πρότερον 

, 

é 
5 e 

ὕχ.. ὡς T) 

γὰρ ἡαμηάνει τὴν ἐπιστήμην Σωχράτης, εἶθ᾽ οὕτω ϑεωρεῖ. ὃ οὖν λέγων, 
σ ρ΄ » 5 ^ [c4 » S. , 5 M 

ὅτι εἴπερ ἐντελέχεια ἣ ψυχή, οὐχ dv ὕπνος ἐγένετο, θαυμαστός, εἰ μὴ 
συνίησι τὰ διαρρήδην ὑπ᾽ ᾿Αριστοτέλους λεγόμενα" ἐν γὸ D Ond 

φησί, τὶ ἣν xat ὕπνος xat ἐγρή ἀλλ᾽ ἐχεῖνό γε ἐ δι τὴν Ψυχὴν xat ὕπνος xat Évqpmyopotc. ἀλλ΄ É£xeto γὲ ἐπι- 

Gxemiéov* ὅταν γὰρ προσθῶμεν τῇ ἐντελεχείᾳ τὴν πρώτην, μήποτε τὴν 
u&y ἄλλην ψυχὴν ὃ λόγος πε αν σγῇ τὴν ϑρεπτιχὴν δὲ οὐχέτι" ΐ δ ἢ χη ἵ - 4 περ i? p a 2 τ ς 

5 ΄ EY 34 os τ] Ε΄ ge CoU ΚΩ͂Ν , 
ἐχείνης γὰρ οὐ χα ίζεται ἣ ἕξις τῆς ἐνεργείας. ἣ ὅπου μὲν 5 ἐνέργεια, 

πάντως xal ἢ ἕξις, xol μάλιστα ἐν τοῖς φυσιχοῖς, ἃ γίνεται οὐχ ἔξωϑέν 

τινος ἐπιστατοῦντος qu διδάσχοντος. ὅπου δὲ ἣ ἕξις, οὐ πάντως χαὶ ἣ 
e b) Ἀ ^ e , " 

ἐνέργεια, ὥστε ὁ πρώτην ἐν]τελ RAN δριζόμενος τὴν ψυχὴν ἁπάσας τὰς 

δυνάμεις περιλαμβάνει. ἐν γὰρ τοῖς ὕπνοις τῶν μὲν ἢ ἕξις ἐστὶ μόνη, 

τῆς ϑρεπτιχῆς δὲ μετὰ τῆς ἕξ 
7 Χ ἐξ τ , δ ec ΕΝ EN Y o2 »y $ r E sra 1€ id ' 

Tt μὲν οὖν ἐστὶν T, ψυχὴ χατὰ τὸ 1ένος, εἴρηται" οὐσία γὰρ ἢ xatd 

ξεω 4 
[: pM NET 

] Tj ἐνξ ργέια. 

Ἁ , M 5 , € , , M ( M , Nee [t4 τὸν λόγον xat ἐντελέχεια ἢ πρώτη. τίνος δὲ αὕτη, λοπὸν ἀποδηῦναι. ὅτι 
* ^N r ΓΞ —- [c /, , r£ J aded Ὁ , /, 

υὲν δὴ σώματος, δῆλον" ὁποίου δέ, σαφέστερον ἐφεξῆς διοριστέον. φαίνετα! 

δὴ τῶν σωμάτων τὰ μὲν εἶναι φυσιχά, τὰ δ᾽ οὔ, λέγω ὃδὲ φυσιχὰ μὲν ὅσα 

ἔχει χαϑ' ἑαυτὰ χινήσεως ἀρχήν, οἷον γῇ xai ὕδωρ xai φυτὰ x«i ζῶα, 
οὐ φυσιχὰ δὲ ὅσα μὴ ἔχει, οἷον χλίνη χαὶ ναῦς χαὶ ἱμάτιον. χαὶ ταῦτα 

διώρισται σαφῶς χαὶ ἡμῖν χαὶ πρώτῳ ᾿Αριστοτέλει ἐν τοῖς περὶ τῶν 

ἀρχῶν τῆς ὅλης φύσεως. τῶν δὲ φυσιχῶν τὰ μὲν ἔχει ζωήν, τὰ OE οὐχ 
Y , ^N λέ. 1 SANA Y 4 2 mL N ^ e - ἔχει. τίνα δὲ λέγομεν τὴν ζωήν, A d SUUS ocu Une E Duis Soouod 
τροφήν τε xai αὔξησιν. ταῦτα δὲ ἣν τὰ ζῶα xol τὰ φυτά" τὰ qp λεγό- 

- N 

μενα στοιχεῖα φυσιχὰ μέν, ὅτι χινήσεως ἀρχὴν ἔχει, οὐ ζῶντα δέ, ὅτι μὴ 
) »-Ὁ e - »2 e , 

τρέφεται OU ἑαυτῶν" ἢ γὰρ τῶν λίϑων αὔξησις ὁμώνυμος, ὅτι προσϑήχη; 
ἊΝ Ὑ A [4 7, , »rm y » MI 5 , M “ 

ἢ εἴπερ xat ot λίϑοι διόλου αὔξονται, εἴη ἂν xoi ἐν τούτοις εἶδος Co, 

ἀλλὰ λίαν γε ἀμυδρᾶς" ἐπεὶ xal γεννᾶν τινὲς λίϑοι λέγονται, ὡς Κλέαρχός 
2 A M 5 M K bi Ld , e , "* » , 

φησιν. ἀλλὰ xai ἐπὶ τούτων ἢ ὁμώνυμος T7, γένεσις Tj ἄλλον τρόπον" 

πολλαχοῦ γὰρ ἢ φύσις δήλη γίνεται χατὰ σμιχρὸν μεταβαίνουσα, doce: 
5 - 2 / , - ἊΝ , M , Ἢ ἊΝ 

ἀμφισβητεῖσθαι ἐπί τινων, πότερον ζῶον T, φυτόν, xai πότερον φυτὸν ἡ 
N AG) 2 JEDER - ΄ lj Χ * ^N » , Y - (doc. ἀλλ᾽ ἐπεὶ τῶν σωμάτων τὰ μὲν φυσιχὰ τὰ δὲ οὐχί, xat τῶν 

ὃ μόνη δὲ μένει Cs 9 oby P: «xai QC 14 φησί C: φύσει PQ 24 
95 

om. Q: inel. s 9 05 om. Q: incl. 8 21 post ἔχει add. xoi Q 
29 Ἀριστοτέλει] Phys. B Ι. 192018 97 ἢ ὁμώνυμος ἡ] ἡ ὁμώνυμος 9 
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THEMISTII DE ANIMA [Γ᾽ (Arist. B 1 p. 412428---"]9] 

» - 1 Y ἌΡ Ἐς sd NEN. c oy, Jn. E , c ἐντελέγε 
φυσιχὼν τα μεν εγχεξι .(OTV tX O& oUy t, οὔτε πᾶντος Otuatos &vyte gy x 

^ E - “4 -Ὁ ^ "Ὁ 

ἢ ψυχή, ἀλλὰ τοῦ φυσιϊχοῦ, οὔτε παντὸς φυσιχοῦ, ἀλλὰ τοῦ xai ζῶντος. 

πᾶν δὲ τὸ ζωῆς μετέχον ὀργανικόν, λέγω 0& ὅσα ϑνητὰ xal ἐν γενέσει" 

πάντα γὰρ ταῦτα προσδεῖται τροφῆς xal οὐδὲν αὐτῶν γέγονε xal ἔστιν 

ἁπλῶς, ἀλλ᾽ αἰεὶ xal συνεχῶς γίνεται τῆς τοιαύτης ψυχῆς οὐ δυναμένης 
ποτὲ ἠρεμῆσαι: διόπερ ὀργάνων προσδεῖται τῶν πρὸς τοῦτο διαχονούντων. 

, ' * ^ P , , A M - em M , e "Y A 

ἐπὶ μὲν τῶν ζώων δῆλον, στόμα, γὰρ xal γαστὴρ xoi φλέβες xat τὰ 

λοιπὰ ὄργανα τῆς τ; ἐπὶ OE τῶν φυτῶν τὸ ἀνάλογον ϑηρευτέον ἐχ 
ZA » ^f, . ! c 1 dd : ^ Ἂν ^ J z DE - τῶν épymv* ai μὲν o ῥίζαι τῷ στόματι retia (ἄμφω γὰρ ἕλχει τὴν 

ξ΄ 

τροφήν), ἶνες ὃὲ xol ἐντεριῶναι φλεψί, xai φλοιὸς μὲν xal ξύλον ὥσπε 

ὀστοῦν χαὶ n tb φύλλον δὲ olov σχέπασμα περιχαρπίου, τὸ OE περι- 
^ , , 

χάρπιον χαρποῦ, λέγω δὲ περιχάρπιον μέν, ᾧ τὰ epe ἀμφιέννυσι 
^ 

T6 

φύσις, εἴτε ον, τοῦτο εἴτε χαὶ μὴ; χαρπὸν δὲ τὸ σπέρμα. εἰ δή c9 — 

/, EV ^w [^ v. » 2c Ἐ Ἀ 5 , L4 , 

χοινὸν ἐπὶ πάσης ψυχῆς δεῖ λέγειν, εἴη ἄν ἣ ψυχὴ ἐντελέχεια $ πρώτη 
^ 2 « ἣν - c ' 

σώματος φυσιχοῦ SUAE διὸ xai οὐ δεῖ ζητεῖν, πῶς ἕν ὃ χηρὸς xai 

δ᾽ ὅλως τὴν ἐχάστου ὕλην: χαὶ τὸ ἐπιχείμενον αὐτῇ πῶς ἕν" τὸ σχῆμα, οὐδ 
eo A ^ Al A [4] 2 5 , 

ὥσπερ γὰρ τὸ εἰ ἵναι παρὰ τοῦ εἴδους, οὕτω xal τὸ ἕν παρ᾽ ἐχείνο". πολλα- 

εἶναι (δεχαχῶς γάρ)" ἀλλ᾽ ὅμως ἐφ᾽ - 
- ^N ' * M X EN χῶς δὲ xoi «xb εἶναι xal x0 & 

ἁπάντων τὸ εἶδος ἀυφοῖν αἴτιον xal ἣν λέγομεν ἐντελέχειαν. οἷον εἰ φυσιχὸν 
σῶμα ὁ πέλεχυς ἦν xol τὸ εἶδος τοῦτο εἶχεν, ὡς δύνασϑαι τέμνειν οὐ παρὰ 
τῆς τέχνης ἀλλὰ παρα τῆς φύσεως, ζῶον ἂν ἦν, χαὶ τὸ μὲν σῶμα αὐτοῦ 
e FN e , A * M L4 - 

ὃ σίδηρος, ἢ Ψυχὴ δὲ τὸ τοιόνδε σχῆμα xal ἢ ἀχμὴ xai τὸ τέμνειν" | τοῦτο 
, M 

γὰρ ἣν τὸ πελέχει εἶναι’ ἀμβλυνθέντος OE xol μεταβαλόντος τὸ Sue 

οὐχέτι πέλεχυς ἀλλ᾿ ὁμωνύμως, ὥσπερ οὐδὲ Σωχράτης ἄνθρωπος τὸ 

χώνειον ἀλλ᾽ δυωνύμως. νῦν δὲ xdv σώζηται f, μορφή, πέλεχυς μέν ἐστι, 

ζῶον δὲ οὐχ ἔστιν. οὐ γὰρ τεχνιχοῦ ὀργάνου τὸ εἶδος xal ὃ λόγος ἣ ψυχή, 

ἀλλὰ φυσιχοῦ ζωὴν ἔχοντος, τοῦτο δὲ Ty τὸ ὀργανιχόν. εἰ δὲ ἀντὶ τοῦ 

ὀργανιχοῦ τὸ δυνάμει Eu ἔχοντος ἐϑέλοις Aqupnve, ληπτέον ἐνταῦϑά 
PN ? πε ^ ^; c A /——- M σοι δυνάμει τῇ παρούσῃ, ἡ δὴ ὑποβέβληται ἐνέργεια, ὡς λέγεται δυνατὸν 

T ΄ o »- 2 M ) 
εἶναι βαδίζειν, ἔπι Basis xai ὅλως δυνατὸν εἶναι, ὅ τι ἤδη ἐστὶ xo 

ἐνέργειαν: ἦν γὰρ χαὶ οὗτος ὃ τρόπ ὡς τοῦ δυνατοῦ, ὥσπερ εἴρηται ἐν τοῖς 
- M er - , 

περὶ προτάσεων. τοῦ ζῶντος οὖν ἤδη xal τοῦ οὕτω ζῆν δυναμένου ὡς 
, , , Y Ὧν 3A , ΒΞ à N x » 3 - 

ἐντελέχεια πρώτη ἣ ψυχή, τοῦτο δὲ ἦν τὸ σύνϑετον χαὶ τὸ ἐξ ἀμφοῖν, 

ὅπερ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἣ τὸ ζῶον’ τὸ εἴδη γίνεται μὲν ἐν τῇ ὕλῃ, οὐχ ἔστι δὲ ὅπερ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἣ τὸ ζῶον" τὰ γὰρ εἴδη γίνεται μὲν ἐν τῇ ὕλῃ, δὲ 
» “Ὁ e 3 A - , , , c yx , ΑΝ -) , 

εἴδη τῆς ὕλης, ἀλλὰ τοῦ συνθέτου: τούτων γάρ ἕκαστον ἤδη τόδε τι. ἐξήγησιν 
€ —— x , 7 ς M4 

οὖν τὸ ὀργανιχὸν νομιστέον τοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος, χαὶ οὐχ ὡς ἄλλο μὲν 
, »^ ^N , , / E. ΦΈΣΙ δὲ " M 2 M mc - M 

τούτου, ἄλλο δὲ ἐχείνου σημαίνοντος. ϑεώρει ὃξ xat ἐπὶ τῶν μερῶν τὸ 
T ε - c SOUS M 3 τ Poe ED T 

λεχϑέν. εἰ γὰρ ἦν ὃ ὀφθαλμὸς ζῶον, [ἢ] ψυχὴ dv αὐτοῦ $ ὄψις Tv 
e ϑ ' , , , € À m ax Χ -—— 22 ES M , e δὲ M Ü δ ' - ἢ , n 

αὕτη γὰρ οὐσία ὀφθαλμοῦ xat εἰδος xat μορφὴ, ὁ Oe ὀφύαλμος τὸ σύνολον, 

τὸ prius] xai Qs τὸ---([2) καρποῦ C: om. ΡΟ 13 δὴ etiam Arist. UWX: 

Arist. rell. 17. 18 πολλαχῶς] πλεοναχῶς λέγεται Arist.: om. λέγεται Arist. SUWX 

23 ἀυιβλυϑέντος Q 9l ἐν τοῖς περὶ προτάσεων] Anal. pr. Α 3. 25238 32 ὡς fort. 

delendum 99 τούτων] τοῦτο Q 98 ἡ delevi 99 ὁ δὲ ὀφθαλμὸς e. 

s.] ὃ δ᾽ ὀφθαλμὸς ὕλη ὄψεως Arist.: corr. Torstr. ex Them. 
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μὸς τὴ 'u Eiondast χαϑάπερ ὁ λίϑινος xoi ὃ γεγραμμένος. δεῖ Oi 
NL X , Χ Σὰ d - , » 

τὸ ἐπὶ μέρους λεχϑὲν ἐφ ὅλου τοῦ ζῶντος σώματος" ἀνάλογον γὰρ ἔχει τὸ μέρος 30 

πρὸς τὸ μέρος, τουτέστιν ἢ ὄψις πρὸς | τὸν ὀφθαλμόν, xal ἢ ὅλη αἴσϑησις 7 πρὸς τὸ μέρος, τούτεστιν Ἢ ὄψις πρὸς ρϑαλμον, xat ἢ ὅλη αἰσϑησις τ9 
πρὸς τὸ ὅλον σῶμα τὸ αἰσϑητικόν, χαὶ ἢ ψυχὴ πρὸς τὸ ἔμψυχον σῶμα. 

δῆλον τοίνυν ἐχ τῶν εἰρημένων, ὡς οὔτε τοῦ νεχροῦ σώματος ἐντελέχεια 

ἢ Ψυχή, οὔτε τοῦ σπέρματος: τὸ μὲν γὰρ οὐχ ἔχει ζωήν, τὸ δὲ οὐδέπω, 
", δ᾽ - Ψ ^ ^ ^ σ΄ 

χαὶ τὸ μὲν οὔτε δύναται ζῆν ἔτι, τὸ ὃὲ δύναται μὲν ἀλλ᾽ ὕστερον. xal τὸ 5 

δυνάμει ἐπ᾽ αὐτοῦ, ὅτι δύναται γενέσϑαι ὀργανιχὸν xai δέξασϑαι ζωήν' 
e 1 e AN e SIUE Hs ^ ΄ e ^P € ΄ 
ὥσπερ γὰρ ὃ σίδηρος ὃ ἀμόρφωτος δυνάμει πρίων, ὅτι δέξασϑαι δύναται 

, m ES * ) e e iN VL ES , 5 b] e ,ὕ ^ Qm ^ 

vot6vO0s σχῆμα, ἀλλ΄ ὅμως οὐδέπω πρίων, ἀλλ΄ ἡνίχα dv υμορφωϑῇ χαὶ 10 
Ὑ ^ , e? ^ ͵ά 

ἔχῃ τὸ σχῆμα τὸ τμητιχόν, οὕτω xal τὸ gcn δυνάμει ζῶον, ὅτι δύναται 
— 2 ) b — Li c^ 

γενέσϑαι ὀργανιχὸν σῶμα, ἀλλ᾽ ὅμως οὐδέπω ζῶον, ἀλλ᾽ ἡνίκα ἂν δι᾿ 
Y Ed e /, ΄ (y ἂν οὖν ἣ πρίσις xal ἢ ὅρασις, οὕτω xoi 

΄ 

e M T , ΄ 

αὑτοῦ τρέφεσϑαι δύνηται. ὡς 

qm τς ἐγρήγορσις ἐντελέχεια᾽ ὡς ὃ 

τὸ πρίειν xal τὸ δρᾶν, οὕτως ὃ ὕπνος. τούτων δὲ τὸ μὲν ἢ πρώτη ἣν 

ἐντελέχεια, τὸ δὲ $ δευτέρα. ψυχὴ μὲν οὖν ἄμφω at ἐντελέχειαι xod 

υᾶλλον " pon τὸ ὃὲ σῶμα τὸ ὑποχείμενον. πάλιν Oi ὥσπερ ἐχεῖ 

πρίων, ὅτε ode ἦν χαὶ τὸ τοιονδὶ σχῆμα δμοῦ, x«l ὀφϑαλμὸς αὖϑις ἥ 

τε χύρη χαὶ ἣ ὄψις, οὕτω xai τὸ ζῶον Tj vs ψυχὴ ὁμοῦ καὶ τὸ σῶμα. 

ὅτι μὲν οὖν οὐχ ἔστιν ἢ ψυχὴ χωριστὴ τοῦ σώματος, ἣ ὅλ el'zeo: £À 

τοιάδε χατασχευὴ xol ἢ ἕξις, ἀφ᾽ ἧς 15 

6 20 

εἶδος πον οἷον ἣν xal τὸ σχῆμα τοῦ σιδήρου, T, μέρη τινὰ αὐτῆς εἰ 9 

μεριστὴ πέφυχεν, οὐχ ἄδηλον: ἐνίων γὰρ μερῶν τοῦ σώματος ἔνια μέρη 

τῆς ψυχῆς προφανῶς ἐντελέχεια xol τελειότης, ὥσπερ ἢ ὄψις τοῦ ὀφθαλμοῦ. 

.ob μὴν ἀλλ’ ἔνιά 1ε | οὐδὲν χωλύει τῶν μερῶν τῆς ψυχῆς δύνασϑαι xal 

χωρίζεσθαι τοῦ σώματος, ὅσα υὑήτε ὅλου τοῦ σώματος μήτε μερῶν τινῶν 

τοιαύτη ἐστὶν ἐντελέχεια, ὡς τὸ σχῆμα xal ἢ μορφή. οὕτω δὲ xat ὃ νοῦς 
b/4 - » 1 , 3 -* 2 ΄ 5 , » 

ἔχειν δοχεῖ. οὔπω γὰρ δῆλον, εἰ χαὶ οὗτος σώματός τινος ἐντελέχεια ἄρα 

τοιαύτη ὥστε XS Sr ἢ ὥστε χγωρίζεσϑαι, ὥσπερ ὃ χυβερνήτης 

τοῦ πλοίου. οὗτος γὰρ ἐ Eust μέν, ἀλλὰ χωριστή. τάχα δὲ xol περὶ 

80 

, ^ - ^ À P4 P Ly C ra * *2 [d A, X 

πάσης τῆς ψυχῆς τύπῳ μὲν ἤδη διώρισται, ἀχριβῶς ὃς οὔ: dÀX ὑπογραφῇ 10 
Z RS , [d , iz mean Ἃ 2 Pd , —- ! “Ὁ - ΄ 

προσέοιχε τέως ὁ λόγος, ἕως dy ἐπέλθωμεν πάσαις τῆς ψυχῆς ταῖς δυνά- 

usot* οὕτω γὰρ dy γένοιτο δῆλον, εἴτε ὅλη χωριστὸν εἶδος τοῦ σώματος, 
εἴτε τὰ μέν τινα μέρη χωριστὰ αὐτῆς, τὰ δὲ οὔ. 

2. Λέγωμεν οὖν, ὃ πολλάχις εἰώϑαμεν λέγειν, ὅτι τὸ πρὸς ἡμᾶς 1ὅ 
b S M * ^ , » » ' A iT , e - 

σαφὲς xal τὸ πρὸς τὴν φύσιν τοὔμπαλιν ἔχει, xoi τὰ μὲν σύνϑετα ἡμῖν 

σαφῆ, τὰ δὲ ἁπλᾶ τῇ φύσει. xal τῷ λόγῳ πρότερον οὖν προϊτέον ἀπὸ 
τῶν ἡμῖν φανερῶν ἐπὶ τὰ τῇ φύσει τοιαῦτα, ὥστε χαὶ περὶ ψυχῆς δμοίως 30 
£c /, 5 rae Χ [o ^ Ν ^N - - ^ , 3 

ὑποληπτέον. αὐτὴν μὲν ἁπλῆν. τὸ OS ζῶν GcOux τὸ σύνϑετον εἶναι. ἐχ i j i υ ἡ i 

1 ἀπολιπούσης etiam Arist. TVW: ἀπολειπούσης Q οὐ Arist. rell. οὐχέτι etiam 
Arist. EX: οὐχ ἔστιν Arist. rell. 2 ὁμώνυμος Arist. E 11. 12 καὶ ἔχῃ om. C 
ἔχει Q 19 ὅτε fort. delendum 20 τὸ ζῶον etiam Arist. SUWX: om. τὸ 

Arist. rell. 25 ψυχῆς add. P in marg. 99 λέγομεν Ms 91 οὖν om. Q: ind. 5 
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y , 3 315v) b] pod D ^ , (7 JJ , » LEN € τούτου οὖν ἐπ᾽ ἐχείνην uiv βαδιστέον. οὕτω γὰρ γένοιτο dv ἡμῖν ὃ 80 

ὃ τί μόνον δηλῶν, ὅπερ ot πλεῖστοι τῶν ὅρων ποιοῦσιν, ἀλλὰ 
' τ ) " xal τὴν αἰτίαν ἐνσημαινόμενοςς. νῦν ὃ ὥσπερ συμ ασῃη πιστὰ ἀποδείξεων 25 

y ,F 

oi πλείους τῶν ὅρων εἰσίν, οἷον τί ἐστι τετραγωνισμός; τὸ ἴσον ἑτερομήχει 
΄ ΄ ' - * 7 ε 

ὅ τετράγωνον χατασχευάσασϑαι" xai οὗτος μὲν ὥσπερ συμπέρασμα, 6 δὲ | 

λέγων ὅτι ἐστὶ τετραγωνισμὸς μέσης εὕρεσις, τοῦ πράγματος λέγει τὸ 
5- »y Su Mx dM P "m / EL Ἐπ "m. 

αἴτιον. λέγομεν οὖν ἀρχὴν ποιησάμενοι φανερωτέραν ἣμῖν πρὸς τὴν 

81 

εὕρεσιν τῶν ἀφανεστέρων. 
Διώρισται δὴ, τὸ ἔμψυχον τοῦ ἀψύγου τῷ ζῆν. πολλὰς δὲ ἐγού ιώρισται δὴ τὸ ἔμψυχον τοὺ αψὺχ 0 ζῆν, πολλὰς ὃὲ ἐχούσης 

10 δυνάμεις τῆς ψυχῆς, ἃς πολλάχις ἀπηριϑμήσαμεν, πρὸς μὲν τὸ ζῆν αὐτὸ ὅ 

ἀποχρῶσαν χαὶ μίαν ὁρῶμεν, οἷον τὴν χαλουμένην φυτιχήν, ἧς ἔργα πρῶ- 

τὸν μὲν τὸ Wpegno δεύτερον δὲ τὸ αὐξῆσαι, τελευταῖον δὲ τὸ γεννῆσαι. 
διὸ χαὶ τὰ φυόμενα πάντα δοχεῖ ζῆν: φαίνεται γὰρ ἐν ἑαυτοῖς ἔχοντα 10 

δύναμιν χαὶ ὁ ἀρχὴν pnus QU di xtweicat diia ἐπ L τοὺς ἐναντίους τόπους" 
, 5. 2 15 τὸ γὰρ αὐξανόμενον ἅμα τοῖς χλάδοις ἐπὶ τὸν ἄνω τόπον αὐξάνεται χαὶ 

ταῖς ῥίζαις ἐπὶ τὸν χάτω, ὅπερ οὐδενὶ τῶν μὴ ζώντων φυσιχῶν δὲ σωμά- 

των συμβαίνει, ἀλλὰ μοναχῶς τούτων ἣ χίνησις τὰ δὲ φυτὰ οὐχ αὔξεται 1ὅ 
, DN ' 2 , , 53 ij N , M ΤᾺΣ 3 2 E d 

μόνον ἐπὶ τοὺς ἐναντίους τόπουν, ἀλλὰ xai φϑίνει xol μειοῦται. ἀλλ᾽ οὖν 

πρὸς τὸ ζῆν ἀποχρῶσαά ἐστιν f, δύναμις αὕτη T, χαλουμένη φυτιχή, xol 
f 20 ταύτης μάλιστα τὸ ϑρεπτιπὸν μέρος" πολλὰ γὰρ μήτε αὐξανόμενα ἔτι 20 

ufs γεννῶντα ὅμως ζῇ xal φυτὰ xoi ζῷα. γωρίζεσϑαι δὲ αὖτ ἐν T h L2 T 5 A 9l ν e - . ? d p - - ^ 1j με Ti 

A ^ » "^ A ὯΝ » p 9 TU cu , M Ψ 

δύναμις τῶν ἄλλων δύναται, αἱ ὃξ ἄλλαι ταύτης οὐχ οἷαί τε, λέγω δὲ ἐν 

qe τοῖς ὕνητοῖς, ἐπεὶ ταῖς γε φύσεσι ταῖς ϑειοτέραις εἰχὸς εἶναι τὸν νοῦν 
σ χαὶ τῶν ἄλλων δυνάμεων. ὅτι δὲ ἐπὶ τῶν 35 * ῷ» Ὁ οὐχ ἄνευ φυτιχῆῇς μόνης, ἀλλ 

25 Lou χωρίζεται αὕτη ἣ δύναμις, φανερὸν ἐχ τῶν φυομένων: οὐδεμία 
» 

γὰρ αὐτοῖς ὑπάρχει δύναμις ἄλλη voy'is. τὸ μὲν οὖν ζῆν διὰ τὴν ἀρχὴν 

ταύτην ὑπάρχει πᾶσι τοῖς | ζῶσι, τὸ δὲ ζῶον διὰ τὴν αἰσϑητιχὴν πρώτως. 82 

χαὶ γὰρ τὰ μὴ χινούμενα χατὰ τόπον, ἔχοντα δὲ αἴσϑησίν τινα, ὥσπερ τὰ 
ὄστρεα, ἤτοι ζώφυτα T, xol ζῶα. αἰσϑήσεως δὲ πρώτη πᾶσιν ὑπάρχει 

80 τοῖς ζῶσιν ἁφή. ὥσπερ δὲ τὸ ϑρεπτιχὸν δύναται χωρίζεσϑαι τῆς αἰσϑή- 5 

σεως, οὕτως αὖ πᾶλιν UE ἁφὴ τῶν λοιπῶν αἰσϑήσεων Tu ἐπὶ τῶν 
ζωφύτων, χαὶ τό τον ἅπαντα φαίνεται τὴν αἴσϑησιν ἔχειν, λέγω δὲ 
ἅπτιχήν" OU ἣν δὲ αἰτίαν dj μὲν φυτιχὴ τῆς αἰσϑητιχῇῆς, f| δὲ ἁφὴ τῶν 10 

ἄλλων αἰσϑήσεων χωρίζεσϑαι δύναται, ὕστερον ἐροῦμεν. 

35 “Ὅτι δὲ τῆς αἰσϑήσεως προσγενομένης οὐχέτι φυτόν, ἀλλὰ ζῶον ἤδη, 
φδνθρὰν ἐχ τῶν ὀνομάτων, οἷς γρώμεϑα πρὸς τὴν δήλωσιν τούτων τῶν 

πραγμάτων. ζῆν μὲν γὰρ ἄμφω xoi τὰ φυτὰ xai τὰ ζῶά φαμεν, ὅτι 

1 ἂν γένοιτο C ó om. € 2 τί] ὅτι Q!s Arist. ὅπερ] ὥσπερ Qs Arist. 
4 πλείους] πλεῖστοι C ante τετραγωνισμὸς add. ὁ Arist. praeter VW 12 ante 

τελευταῖον add. τὸ Cs 11 αὔξεται] post & eras. αν P 18 φϑείνει Q: corr. Q! 

25 ix Q et text. P: ἐπὶ C et marg. P 2 πᾶσι om. Arist. praeter SUX 

29 ζωόφυτα Q!Os «oi om. M: incl. s 20 τοῖς ζῶσιν add. P? in marg. 

92 ζωοφύτων Q!Cs 99 προγενομένης Q: corr. Οἱ 



* 
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τρέφεται ἐξ αὑτῶν, ζῶα δὲ οὐκέτ᾽ ἄμφω χαλεῖται, ὅτι οὐχ ἄμφω alcüd- 89 
LÀO X x , AN SN pres Ἃ ^N Fr 2 m? »? “ ἌΣ νεται, ἀλλὰ τὸ μὲν φυτόν, τὸ δὲ ζῶον. τὸ δὲ ζῆν ἐπ᾽ ἀμφοτέρων οὐχ 

δμώνυμον, ὡς οἴονταί τινες, ὅτι τὸ μέν ἐστι φύσει χρῇσϑαι, τὸ δὲ ψυχῇ. 
$4 , εἰ γὰρ τὸ τρέφειν xat αὐξάνειν φύσεώς ἐστ! χαὶ οὐ ψυχῆς, ἤτοι βητέον 20 

5 μηδὲ ζῆν ἡμᾶς, ὅταν μὴ αἰσϑανώμεϑα, T, δύο ζωὰς ἡμῖν ὑπάρχειν, ὧν 
c , » y ^N ^ Ἁ y 4 Y , [v4 Ἁ 

ἑχαάτερον ἄτοπον. ἔτι O& xai πολλὰ χινούμενα. χατὰ φύσιν, ὥσπερ τὰ 
e - Ms ^ ed 7 LESE oru EA OR - ^S , Ζ : o " EM. e 

ἁπλᾶ, φύσει μὲν χρῆται, οἷον γῇ xai ὕδωρ, ζῆν δὲ οὐ λέγεται, ὥστε οὐχ 95 

ἂν εἴη τὸ φύσει γρῆσϑαι τὸ ζῆν, ἀλλὰ τὸ ψυχῇ xal ταύτης τῷ πρώτῳ mc yo tpeser xpo jV» ded tal [DD OT 
xai ϑρεπτικῷ. πῶς δὲ ὁμολογούμενον τὸ μὲν γεννητιχὸν μέρος αὐτοὺς ποι- 
- ^ , δ E ^ SES / I La AR o RET, ᾿ 

10 εἴν ψυχῆς μέρος, τὴν φυτιχὴν ὃὲ αὐτὴν δύναμιν, ἧς ἔργον χαὶ τέλος τὸ 
^ , 7 , 4, N Ἂ jd , , M Ὰ Ἁ γεννῆσαι, μηχέτι λέγειν ψυχήν, | ἀλλὰ φύσιν; ῥητέον τοίνυν xal τὰ φυτὰ 88 

ψυχῆς μόριον ἔχοντα xoi ζῆν x«i ἔμψυχα εἶναι, ζῶα δὲ οὐχέτι. χαὶ τού- 

τοῦ λόγον οὐχ ἀπαιτητέον διὰ τί ζῶντα οὐ ζῶα λέγεται, ἀλλ᾽ ἐπιχλητέον 

τὴν χοινὴν συνήϑειαν μόνον. ὅτι ζῆν μὲν τὰ φυτὰ λέγουεν, ζῶα δὲ μὴ ! ὴ 7 ἡϑειαν μόνον, ζῆν μὲν τὰ φυτὰ λέγουεν, ζῶα δὲ μὴ 5 
18 εἶναι" οὐδὲ γὰρ τὸν τρέχοντα πάντα δρομέα, οὐδὲ τὸν παλαίοντα παλαιστήν, 

ἀλλὰ τῆς τελειοτέρας τοῦ πράγυατος ἕξεως ταῦτα ὀνόματα. μέσος τοίνυν 

Πλάτωνος xoi τῶν ἀπὸ τῆς στοᾶς ᾿Δριστοτέλης, ἔμψυχα μὲν τὰ φυτὰ 
λέγων, ζῷα δὲ wá: ἐχείνων δὲ ὃ uiv ἄμφω, ot δὲ οὐδέτερον. 10 

oj $i ἘΣ A 7 ΄ ΄ Q? n » Nr Ὅτι μὲν οὖν τὰς πρώτας ταύτας δυνάμεις, xa ἃς ἔμψυχα λέγεται 
^ “Ὁ , M , M M ' 2] F 2 vd 3 

20 xai ζῶα, λέγω δὲ τήν τε φυτιχὴν χαὶ τὴν αἰσϑητιχήν, ἐντελεχείας εἶναι 

σώματος φυσιχοῦ ὀργανιχοῦ ἀναγχαῖον, οὐ πολλοῦ ἂν δεοίμεϑα λόγου: ἀλλ᾽ 15 
2 D LEN a ie a 2 M [- d y ^ , , ΒΕ" M AS D uude λέ: δὲ ἐπειδὴ χαὶ ἑτέρων ἐστὶν ἢ ψυχὴ δυνάμεών τε χαὶ ἔργων ἀρχή, λέγω δὲ 
ὀρέξεως διανοίας χινήσεως τῆς χατὰ τόπον, ἐπεξιτέον ἁπάσαις, εἴτε χαὶ 

ταύτας ἐντελεχείας εἶναι παραπλησίως ταῖς εἰρημέναις ἐστὶν ἀναγχαῖον, ἢ 20 

τὰς δ᾽ οὔ τοῦτο δὲ γένοιτο ἂν φανερόν. εἰ πρότερον διαχρίναιμεν, τὸ [51] c1 Q- [4 "€ (0^ τ 

πότερον ἑχάστη τούτων τῶν προειρημένων δυνάμεών ἐστι ψυχὴ xaW 

τῷ ὧι 

ἑαυτήν, ἢ μόριόν τι ψυχῆς, x«l εἰ μόριον, πότερον οὕτως, ὥστε εἶναι 

χωριστὸν τῷ λόγῳ μόνον, T, καὶ τόπῳ. περὶ μὲν οὖν τινῶν οὐ χαλεπὸν 
o), 7 ΄ P , / S END E 4 ' ' ' PEL CS ἰδεῖν, ὅτι λόγῳ μὲν χεχώρισται, τόπῳ δὲ οὗ τὸ γὰρ ϑρεπτιχὸν xat αὐξητι- 

[! 

- 

30 xbv xal γεννητιχὸν οὔτε ἐπὶ τῶν ζώων χεχώρισται, οὔτε μᾶλλον ἐπὶ τῶν 

φυτῶν, ἀλλὰ διὰ παντὸς τοῦ σώματος τῶν τριῶν | ἅυα πεφοίτηχεν ἢ τοι- 84 

aó-n ἀργή. Orkov δέ. ὅτι xal διαιρούμενα ζῇ χαὶ χεχωρισυένα ἀπ᾽ ἀλλή- ΠΧ , pony fi nom aud 4f 
λων, ὡς οὔσης τῆς ἐν αὐτοῖς ψυχῆς ἐντελεχείᾳ uiv μιᾶς ἐν ἐχάστῳ φυτῷ, 
δυνάμει δὲ πλειόνων. δυοίως δὲ xai τὸ αἰσϑητιχὸν τοῦ χινητιχοῦ χαλεπὸν 5 

, s , ) σι y v 3, 9 Z , τ A e - N ». E 35 τόπῳ διαστῆσαι, ἀλλ᾽ ὅπουπερ ἴχνος αἰσϑήσεως, πάντως ἐχεῖ xal ἴχνος 
χινήσεως, ὥσπερ ἔφαμεν ἐπὶ τῶν ἐντόμων. χαὶ γὰρ αἴσϑησιν ἕχάτερον 

τῶν μερῶν ἔχει xal χίνησιν τὴν χατὰ τόπον: εἰ δὲ αἴσϑησιν, καὶ χρίσιν 

τινὰ τοῦ οἰχείου χαὶ ἀλλοτρίου, χαὶ διὰ τοῦτο λύπην χαὶ ἡδονήν, χαὶ διὰ 10 

9 μέρος fort. delendum 10 φυσιχὴν C 12 ante ψυχῆς eras. τῆς P 
14 μόνην Cs 15 οὐδὲ γὰρ] οὐ γὰρ Q 19 ταύτας om. C 28 εἴγε Q 
24 τοῖς eipnuévotc C 26 ante ψυχὴ add. ἡ Qs 28 ante τόπῳ add. τῷ as 

οὖν om. QC: inel. s 90 γεννητιχὸν χαὶ αὐξητικόν C 33 αὐτοῖς etiam Arist. 

SUVX: τούτοις Arist. rell. ἐν (ante ἑχάστῳ)] ὡς Q 91. ὃ8 «al χρίσιν--- 

ἀλλοτρίου] «cl χίνησίν τινα καὶ φαντασίαν δήπου C 
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s&w, ὥστε ὅπερ εἶπον, ταύτας ἁπάσας τὰς δυνάμεις τῷ λόγῳ μὲν 84 SQ c1 SQ 

e Ἐν ὰρ ἕτερα τὰ ἔργα περιφανῶς, οὐχ ἄδηλον ὡς χαὶ 15 ιαστῆσαι (ὧν ( 

; ὃΣ ἀδύνατον. περὶ μέντοι τοῦ νοῦ xai τῆς ϑεωρητιχῆς 
^ ΄ $43 Y -Ὁ -“ - -᾿ 

ΠΟ οὐδέν πω φανερόν, ἀλλ᾽ ἔοιχε Ψυχῆς γένος ἕτερον εἶναι τοῦτο 
δ μόνον ἐνδέχεσϑαι, χαϑάπερ τὸ ἀΐδιον τοῦ φϑαρτοῦ. τῇ μὲν οὖν πρώτῃ 

i 

^ —-— hi E RN e y ES " dr - ἘΞ ᾿Ξ i ΧΡ, M ! δ᾽ ἴσα. e 

διαφορᾷ τὰ ζῶα ταύτῃ διήνεγχεν, ὅτι τοῖς μὲν ἅπασαι τῆς Ψυχῆς ὑπάρ- 90 

χουσιν at Dni oen δυνάμεις, τοῖς OE πλεί ls τοῖς 02 ἐλάττους, τοῖς δὲ 
, 3 *a 5 f - ENS , Ὁ σ - * 

xoi μία μόνη, ἅπερ οὐ ζῶσα φαμεν, ἀλλὰ ζῶντα. δευτέρα δέ, ὅτι τοῖς uiv 
- 

υᾶλλον, τοῖς ὃ & ἧττον ἀχριβής, ἀλλ᾽ Len περὶ τούτων: νῦν ὃδὲ τοσοῦ- 3 

10 τὸν λάβωμεν ἐν τῶν εἰρημένων. εἴρηται δέ, ὅτ' τὸ μὲν ἔμψυχον τοῦ 
ἀψύγου διώρισται τῷ ζῆν. τὸ δὲ ζῶον τοῦ υἣ ζώου χαὶ τῷ αἰσϑάνεσϑ «20/00 Ot(ptotat τῷ ςτν, τὸ OZ -ὦ )0 UT, eo χαὶ τῷ αἰσύασανεσῦαι. 

ὌὮ A s Poir ' c D Los ἘΝ ἡ qe d u E * 

t τοίνυν ζῶμεν xat ᾧ αἰσϑανόμεϑα, διχῶς λέγεται, “ἘΝ χαὶ 

i 

' ΄“ M - 

ᾧ 
à 

ἐπιστάμεϑα: διχῶς γὰρ xol ᾧ | ἐπιστάμεθα: xal γὰρ τῇ vu; αἱ τῇ 
uc fos γα! ( ( e [ (^p τῇ 207 t αι τῇ $85 

γὰρ τῷ σώματι χαὶ τὴν ὑγιείᾳ, iris διχῶς δὲ χαὶ 
N 

15 xal ἔστιτ ύτων pn Uu egy t0 O 

i 
xoi τῇ ψυχῇ e uis c εἰ γουεν πρῶτον τῇ dads διὰ γὰρ ταύτην σ. 

χαὶ τῷ σώματι. χαὶ τοίνυν ζῶμεν , ἢ ψυχῇ πρώτῃ x«i αἰσϑανόμεϑα τῇ 
τ 

E ψυχῇ. πρώτη ἄρα αὕτη αἰτία τοῦ ziv οὐχ ὡς ὑποχείμενόν τι xal ὕλη, 

- ^ 

20 ἀλλ᾽ ὡς εἶδος xal ἐντελέ p ὡς γὰρ ἐπ΄ ἐχείνων ἢ ἐπιστήμη xai T 10 

γίεια μορφή τις χαὶ εἶδος xal λόγος xai ἐντελέχεια τῶν δεχτιχῶν, τοῦ τε 
ἐπίστασϑαι δυναμένου χαὶ τοῦ ὑγιαίνειν, οὕτως xai ἐπὶ τῶν ζώντων ἢ 
ψυχή. χαὶ γὰρ εἰ παρ᾽ ἄλλων ἐνίοτε ἢ ἐπιστήμη χαὶ T, ὑγίεια, οἷον παρὰ 15 

M ^ -Ὗ᾿ - ) Ὁ -Ὁ ΄ , 

τοῦ διδάσχοντος χαὶ τοῦ ἰατροῦ, ἀλλ᾽ ἐν γε τῷ πάσχοντι xai διατιϑεμένῳ 
^ 

25 τὰς τῶν ποιούντων XE d ἐνεργείας ἔφϑημεν 8 X c1 o c? [8 mmi -—e () 
"e 

G c e " 4) τὶ o ' 

^ , 

δείξαντες, ὥστε xai T, ψυχὴ ἐν τῷ σώματι ὡς εἶδος ἐν ὕλῃ. τριχῶς γὰρ 

λεγομένης τῆς οὐσίας (πολλάχις Ὑ τὰ 
^ 

| 
/- ^ e M ἈΝ ΞᾺ b ^N 53 c] , ^N 

μἡ τι παρίδωμεν) τὸ μὲν ὕλη, τὸ O& εἶδος, τὸ O& ἐξ ἀμφοῖν. τούτων δὲ 
-— 

15 

:Ξ E 
f ug 

e ^r M 

μὲν ὑλὴ δύναμις, τὸ ὃ ὃ 
ES ACH »- mme RN. eA . DA us - c ' es pcc: 30 τὸ σύνϑετον ἤδη. ἐπεὶ δὲ τὸ ἔμψυχον ἐξ ἀμφοῖν, οὐχ T, ψυχὴ δήπουϑέν 95 

ἐστιν ὑποχείμενον τῷ σώματι, ἀλλὰ τῇ ψυχῇ τοῦτο" xal διὰ τοῦτο χαλῶς 
^ 

? 

ὑπολαμβάνουσιν, οἷς δοχεῖ μήτε σῶμα εἶναι μήτ 
, 

eg. ( τε 2 3 C^ τῇ S 
TO PS o AN 8 a i jc 2 c1 e 

i i 
— * Y» , 

σῶμα μὲν yàp οὐχ ἔστι, σώματος δέ τι, χαὶ ἐν G 

τοιούτῳ, λέγω ὃὲ φυσιχῷ | xot ὀργανιχῷ, xal οὐχ ὥσπερ οἱ πρότεροι τὴν 80 t 910, eoe I c "A . 9 ἷ μὰν χὰ χ ω τξερ Im ὡς eT 

35 τυχοῦσαν εἰς τὸ τυχὸν σῶμα ἐνήρμοζον, xa(xsp οὐδαμοῦ φαινομένου τοῦ 

τυχόντος δέχεσϑαι τὸ τυχόν: οὐδὲ γὰρ λίϑος φωνὴν δέξαιτο ἂν οὐδὲ φυτὸν 
ἐπιστήυην. νῦν δὲ γίνεται χατὰ λόγον: οὐ γὰρ πᾶσα ψυχὴ παντὸς σώματος 5 

εἶδός ἐστιν, ἀλλὰ τοῦ πρὸς αὐτὴν ὀργανιχῶς χατεσχευασμένου χαὶ ἔχοντος 

πρὸς τὰς ὑπαρχούσας, τῇ ψυχῇ δυνάμεις ἐπιτηδείως. δρῶμεν γὰρ ταῖς 

4 οὐδέ C ἕτερον γένος Cs 4. ὃ τοῦτο μόνον ἐνδέχεσθαι) sic. Alexandrum legisse 
tradit Philop. ad ἢ. 1.: x«i τοῦτο μόνον ἐνδέχεσθαι χωρίζεσϑαι Cs ex Arist, qui ἐνδέχεται 

(sed χαὶ om. Arist. S, χωρίξεσϑαι om. Arist. X) 25 ὑπάρχειν C ἐν τοῖς 

Περὶ φύσεως] T ὃ 28 παρίδωμεν] παρέδραμε C 94 ὥσπερ] ὡς C 
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4: λ Oe , rA - 2 PI - ^ ξι ; AM ^ » L] ζωαῖς xal τοῖς βίοις τὸ σῶμα ἐπιτηδείως πλασσόμενον &xdctoo ζώου χαὶ 80 
οἰχείως ἔχον πρὸς τὰς ἐνεργείας τῆς ψυχῆς, xai ἔστιν ἁπλῶς οἰχεία ὕλη 10 

ἑχάστῳ εἴδει, οἰχεία μὲν TOL, χοινὴ δὲ TOU, xal ζῴῳ μὲν ἁπλῶς τὸ φυσιχὸν 
^ , - CN , X £N »y e M A. i Ν σῶμα ὀργανιχόν, cotupOs ὃΣ ζώῳ τὸ τοιόνδε ὄργανον. ὅτι μὲν οὖν ἐντε- 

à λέχειαά τίς ἐστι καὶ λόγος τοῦ δύναμιν ἔχοντος εἶναι τοιούτου, φανερὸν ἐχ 15 
τῶν εἰρημένων. 

7", - ^ , ^ ^ [d —- — * e , 

9. Τῶν δὲ δυνάμεων τῆς ψυχῆς ot λεχϑεῖσαι τοῖς μὲν ὑπάρχουσι 

πᾶσαι, χαϑάπερ εἴπομεν, τοῖς δὲ τινὲς αὐτῶν, ἐνίοις δὲ μία μόνον. χαὶ 

πάλιν γε αὐτὰς ἐν χεφαλαίῳ {πρὸ τοῦ προϊέναι τὸν λόγον ἐφεξῆς ἀνα- 90 
, L4 ^N »y 3 PET 'N b] ' ' 

10 ληπτέον. δυνάμεις δὲ εἴπομεν ὕρεπτιχὴν αἰσϑητικὴν ὀρεχτιχὴν χινητιχὴν 

χατὰ τόπον διανοητιχήν. ὑπάρχε! δὲ τοῖς μὲν φυτοῖς f, ϑρεπτιχή, τοῖς δὲ 
"s Ne 3 ὡΖ As P] Qucm P] 2 - M » , 2 y 
Cd ote xal ἢ αἰσϑητιχή, ἡ ἀχολουϑεῖν ἀναγχαῖον τὴν ὀρεχτιχήν. ὀρεχτιχὴ 

4 , —M 

δέ ἐστιν [ὄρεξις] ϑυμὸς xal ἐπιϑυμία xat βούλησις, xol οὐ τοῦτο λέγω, ὅτι 90 

τοῖς αἰσϑανομένοις ἅπασιν T, ὀρεχτιχὴ πᾶσα ὑπάρχει: πολλοῖς γὰρ οὔτε 
) e 15 ϑυμὸς οὔτε βούλησις, ἀλλ᾽ ἐπιϑυμία μόνον. ὅσοις | γὰρ οὐδὲ ἢ αἴσϑησις 87 

e , /, $ X e » e M Χ /, , c A 

δλόχληρος, τούτοις οὐδὲ ἢ ὄρεξις ὅλη. τοῖς δὲ χαλουμένοις ζωφύτοις ἁφὴν 

μόνην προσοῦσαν ὁρῶμεν: ὥσπερ οὖν τῆς ἐσχάτης αὐτοῖξ μέτεστι τῶν 

αἰσϑήσεων, οὕτως xal τῆς ἐσχάτης τῶν ὀρέξεων xol χοινοτάτης, λέγω δὲ 

τῆς ἐπιϑυμίας: ἅπασα γὰρ αἴσϑησις χρίνει τό τε οἰχεῖον xol τὸ ἀλλότριον, 

20 ἀχολουϑεῖ ὃξ τοῖς υὲν οἰχείοις ἡδονή, τοῖς δὲ ἀλλοτρίοις λύπη xal ἀπο- 

στροφή. xot ἡδονῇ μὲν ἐπιϑυμία, λύπῃ ὃὲ ἀποστροφή. αἰσϑάνεται δὲ τὸ poqjs van um MISSED DU. RH TOEN ETCGE τὰ 
ζώφυτα τῆς γε τροφῆς τῇ γὰρ φῇ χρῆται xoi ἀντὶ γεύσεως. ξηροῖς 10 

γὰρ χαὶ ὑγροῖς χαὶ ϑερμοῖς χαὶ ψυχροῖς τρέφεται τὰ ζῶντα πάντα, τούτων 

e 

Y » δ e , [e d a M - "-Ὁ * M e - A M € 

δὲ αἴσϑησις ἁφή. ἁπτόμενα οὖν τῶν ξηρῶν xal τῶν ὑγρῶν xol τῶν ϑερ- 

25 μῶν xat τῶν ψυχρῶν xai οὐχ ὡς ἁπτῶν μόνον, ἀλλὰ χαὶ ὡς γευστῶν 
/, - € ,F Ἃ Χ 5 ΞΗ͂Σ PA E Ν IN 5 ΑΝ , ΚΣ 

συναισϑανόμενα τὰ μὲν οἰχεῖα προσίεται, τὰ ὃὲ ἀλλότρια ἀποσχευάζεται, 15 

Ξ y τε. δῆλον δὲ τοῦτο ὥστε χαὶ τῶν μὲν ὀρέγεται, τὰ δὲ ἐχχλίνει ὡς οἷό 

ἐπὶ τῶν ὀστρεωδῶν ἁπάντων. ὅτι ὃὲ ἐχ τῶν ἁπτῶν τούτων ἐναντιώσεων 

προηγουμένως ἐστὶν ἢ τροφή, λέγω δὲ τῶν ϑερυμῶν τε xal ψυχρῶν χαὶ τῶν 30 

80 δγρῶν xoi τῶν ξηρῶν, δῆλον ποιοῦσιν αἱ τῆς τροφῆς ἐπιϑυμίαι, πεῖνα xal 

δίψα xal οἱ λόγοι αὐτῶν: πεῖνα μὲν γάρ ἐστιν ἐπιϑυμία ξηροῦ xal ϑερμοῦ, 

δίψα δὲ ἐπιϑυμία ψυχροῦ xoi ὑγροῦ. τῶν δὲ ἄλλων αἰσθητῶν χατὰ συμβεβη- 25 

χὸς ταῖς τροφαῖς ὀρεγόμεϑα- οὐδὲν γὰρ εἰς τροφὴν συμβάλλεται ψόφος οὐδὲ 

χρῶμα οὐδὲ ὀσμή. ὁ δὲ χυμὸς μάλιστα μὲν xat ἁπτός, εἴπερ γευστός" γεῦσις 

35 γὰρ ἅπασα δι᾿ ἁφῆς" ἀλλ᾽ οὐδὲ τροφὴ ὃ χυμός, ἀλλ᾽ ἥδυσμα τροφῇς. δια- 
^ 

σαφητέον δὲ περὶ αὐτῶν ὕστερον: νῦν δὲ τοσοῦτον διωρίσϑω, ὅτι τῶν 88 

4 ante ὀργανιχὸν add. xoi as τὸ om. Q 8 χαϑάπερ εἴπομεν om. Arist. ETy 
μόνη € 9 πρὸ addidi 10 legit αἰσϑητιχὸν ὀρεχτιχὸν ut Arist. ΟΥ̓Χ: ὀρ. 
αἰσϑ. Arist. rell. 12 χαὶ post add. P: om. C 13 ὄρεξις delevi suadente 

Speng. 15. 16 7j; bis om. C 16 ζωοφύτοις Q!Os 22 ζωόφυτα Q'Os 

24 ante αἴσϑησις add. ἡ Cs 21 ante τοῦτο add. «ai O 90 τῶν om. Os 
πείνη. C: πεῖνα ex πείνη (?) P 92 δίψη C ἐπιϑυμία om. C 93. 94 οὐδὲ 

χρῶμα om. Arist. E 94 6] οὐ C 96 διωρίσϑω etiam Arist. SUVX: εἰρήσϑω 
Arist. rell. 
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- e [4 , ^ , ^ 

ζῴων τοῖς ἔχουσιν ἁφὴν xol ὄρεξις ὑπάρχει. εἰ OR xal φαντασία, μετὰ 88 

ταῦτα ἐπισχεπτέ ζῴων πρὸς ταύταις ὑπάρχει 
6t 

— ^ , — 

τέον. τοῖς OE τελειοτέροις τῶν 
Ye 20H , cu ^ ' B ἘΜ, τ AC ^ 

xol ἢ χατὰ τόπον χινητιχή. ἑτέροις δὲ xal ἣ διανοητιχή τε xat ὁ vote, 8 
- 5 , , , σ “Ἂχ 7 Ὕ 

ηιὴν dy pete χαὶ εἴ τι τοιοῦτον ἐστιν ἔτερον Ἢ χαὶ τιμιώτερον. Οὐπ 
ξ (τ , ^ - A -Ὁ- M 

5 γὰρ φανερόν, εἰ δύναιντο εἶναι φύσεις ἄλλαι τοιαῦται, aic μετὰ τοῦ γοῦ 
Ὁ 3 - 

χαὶ τῶν ὑποχειμένων τινὲς δυνάμεων ἀχολουϑοῦσι. 
3 2 Πέφηνε τοίνυν, ὅτι χαϑάπερ ἐν τοῖς σχήμασι τάξις ἐστὶ χαὶ τὸ ἐφε- 10 

ξῆς, οὕτω xal ἐπὶ τῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς. ὥσπερ οὖν οὐδὲ ἐπὶ τῶν 

σχημάτων τούτων ἔστι χοινὸν λαβεῖν γένος χαὶ μίαν ἜΗΝ ἀπάντων διή- 

10 χουσαν φύσιν, οὕτως οὐδὲ ἐπὶ τῶν ψυχιχῶν τούτων δυνάμεων. ἐν οἷς 
i τὸ πρότερον x«i τὸ ὕστερον, ἐν τούτοις τὸ χοινῇ χατηγορούμενον ob 1ὅ 

7: οὐδὲ φύσιν μίαν σηυαίνει, ἣν δυνατὸν ἐπινοῆσαι χωρίσαντα τῶν ὑπ᾽ 

αὐτῆς δηλουμένων. διόπερ xal τοὺς δρισμοὺς αὐτῶν ἐξαριϑμήσει μᾶλλον 
ἐοιχότας ἀποδιδόασιν, T, γενικήν τινα φύσιν δηλοῦντας. τοιοῦτος γὰρ xal ὁ τοῦ 90 

πῶ UEM. d 

15 σχήματος δρισμός, τοιοῦτος χαὶ ὃ τῆς προτάσεως. δῆλον δὲ £x τοῦ μηδὲ seu 

pec αὐτοὺς ἐφαρμόζειν ἑχάστῳ τῶν εἰδῶν. mo E χαίπερ οὕτως ἐχόντων 
^ πολλῶν οὐ χρὴ δυσχολαίνεν. ἀλλὰ δέχεσϑαι. τοὺς ἀποδεδομένους λόγους ἑπομέ- 25 

νους τῇ φύσει τῇ τῶν πραγμάτων. ὥσπερ οὖν ὃ τοῦ σχήματος νῦν ἀποδεδομένος 
, y 

λόγος περιείληφε μὲν πάντα τὰ σχήματα, ἴδιος δὲ οὐχ ἔστιν οὐδενός, οὕτω χαὶ ὃ 
ὃ ' 

20 τῆς ψυχῆς λύγος ὃ pulus περιείληφε μὲν ἁπάσας τὰς | δυνάμεις αὐτῆς, 89 

ἴδιος δὲ μιᾶς οὐχ ἔστι. τοῦτον OR ἀφέντας γαλεπὸν εὑρεῖν ἕτερον παρα- 

πλήσιον. εἴτε γὰρ ἀπὸ τῆς χινήσεως ὁριούμεϑα τὴν ψυχήν, μιᾶς οἰχεῖος 

ἔσται δυνάμεως τῆς eoe. εἴτε ἀπὸ τῆς αἰσϑήσεως, μιᾶς ὁμοίως τῆς 
αἰσϑητιχῆς. διὸ γελοῖον ἐπὶ τῶν οὕτω ὙΠ χατηγορουμένων, ὡς μᾶλλον 5 

25 ἐοιχέναι τοῖς πολλαχῶς esee ἢ τοῖς γένεσι, τοιοῦτον ζητεῖν τὸν χοινὸν 
b] ht ew 

λόγον. ὃς οὐδενὸς ἴδιος ἔσται τῶν ὑπὸ τῆς xotvTc φωνῆς δηλουμένων, οὐδὲ (0Y» i i* i , 

olxsióc τινος τῶν ἀτόμων εἰδῶν, ἀλλὰ πᾶσιν ὄρος eic τοῖς εἴδεσιν 10 
᾽ , 

(εἴπερ εἴδη χρὴ χαλεῖν τὰ τοιαῦτα, ἐφ᾽ ὧν μία χοινὴ φύσις οὐ ϑεωρεῖται), 

(μὴ) eR. δὲ τὸν τωῶν e" τῶν χοινῶν λόγων, οἵῳ xai νῦν 
- A τς Γ ΄ , ue —— 5» M 

30 ἡμεῖς Sp άμεϑα: xol γὰρ εἰ μηδὲ οὗτός γε τέλειος ἁπάσης ψυχῆς, ἀλλὰ 

χοινότατός "e ἁπάντων τῶν νῦν λεγομένων. διὸ χαϑάπερ ἐπὶ τῶν σχημάτων 15 

χαὶ τῶν ἀριϑυῶν ἀεὶ τῷ ἐφεξῆς ἐνυπάρχει δυνάμει τὸ πρότερον, οἷον 

τετραγώνῳ τρίγωνον, xai δυάδι μονάς, οὕτω xai ἐπὶ τῶν ἐμψύχων ἐν αἰσϑη- 
- x: N IRR , 2 , cT —08N N 2 , , Χ - τιχῷ μὲν τὸ ὥϑρεπτιχόν, ἐν ὀρεχτιχῷ δὲ τὸ αἰσϑητιχόν. τύπῳ μὲν οὖν 50 

7 ^ M ec -*F i d E - 

35 εἴρηται περὶ ψυχῆς xol ὡς οἷόν τε ἣν εἰπεῖν χαϑόλου περὶ τοῦ μὴ ὄντος 
5^ ̂" , 

χαϑόλου" τὸν ὃξ μέλλοντα ἀχριβέστερον δριεῖσϑαι ἀποδοτέον ἰδία, τίς ἐστι 
ΓΝ - ec » ! - m T 3 P: - e Y Ἁ λόγος ἑχάστης ψυχῆς, οἷον τῆς φυτοῦ, ὅτι ἐντελέχεια τοῦ πρὸς τροφὴν 

2 ταύταις] ταῖς τοιαύταις 4 «oi (post 7) etiam Arist. UX: om. Arist. rell. 

12 ἐπινοῆσαι] ἔστι νοῆσαι C li ἀποδιδομένους Q 22 χινήσεως mrg. P (qp): 

χοινῆς οὐσίας text. P sed expuncta 24 οὕτω] τοιούτων Q 29 μὴ addidi 

τῷ xov λόγῳ Q et mrg. P (yp): τοῦ χοινοῦ λόγου C et mrg.  (γρ.) 90 τέλειος 

scripsi: τελείως 39 ἦν om. Q περὶ — (96) χαϑόλου om. C 9i φυτοῦ] 

φυτιχῆς C 
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Rprievigb, xal αὖ πάλιν τῆς ϑηρίου, ὅτι ἐντελέχεια τοῦ πρὸς τροφήν τε 89 

xoi ὄρεξιν ὀργανιχοῦ xai οὕτω δὴ ταῖς τελειοτέραις ἐφεξῆς τὰς ἀτελεστέρας 

δι ηπῆεον μέχρι τῆς τελευταίας μὲν τῇ γενέσει, πρώτης δὲ τῇ δυνάμει 

τῆς ous, εἰς ἣν προελθοῦσα ἐπὶ τῶν φϑαρτῶν f, φύσις ἀπεπαύσατο. 90 

5 οἷς uiv i ἔδωχε λογισμὸν τῶν ϑνητῶν, τούτοις x«l τὰς λοιπὰς ἁπάσας 
, 

δυνάμεις εἰς δορυφορίαν τοῦ λόγου προὺ ποβάλλεται" οἷς δὲ ἐχείνας, οὐ πᾷσι 

λογισμόν, ἀλλὰ τοῖς μὲν οὐδὲ φαντασίαν, τὰ ὃὲ τελειότερα τῶν ἀλόγων 5 

ταύτῃ μόνῃ ζῶσι. περὶ OE τοῦ ϑεωρητιχοῦ νοῦ ἕτερος λόγος. μήποτε γὰρ 

οὗτος οὔτε δύναμις οὔτε μέρος τῆς προειρημένης ψυχῆς, οὐσία δὲ & 

10 βελτίων ἐγγιγνομένη τῇ χείρονι. ὅτι μὲν οὖν olxstóvspov ἀποδίδωσιν 6 
δυνάμεις τῆς ψυχῆς χωρὶς ἑχάστην ἀφοριζόμενος, T, Ó φιλονικῶν ἐξευρεῖν 

τινὰ λόγον ὥσπερ μιᾶς φύσεως ἁπάσης ψυχῆς, φανερὸν ἐχ τῶν εἰρημένων. 

τὰς 10 

4. ᾿Αναγκαῖον δὲ τὸν μέλλοντα περὶ τούτων σχέψιν ποιήσασϑαι λαβεῖν 15 

ἑχάστης τῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς πρῶτον τὸ τί ἐστι xal τὸν ὁρισμόν, εἶθ᾽ 

18 οὕτω περὶ τῶν V Miren xd μα hag δέ ἐστι τὰ xaU' αὑτὰ ὑὕπαρ- 
χοντα ἑχάστῃ δυνάμει. & (^ 

»- TO e^ 254 ως ῷ , τί ἕχαστον τούτων, οἷον τί τὸ νοητικόν, 90 
F t , 

7| τί τὸ αἰσϑητιχόν, ἢ με τὸ peru πρότερον ἐπισχεπτέον τί τὸ vosiy χαὶ 

τί τὸ αἰσϑάνεσϑαι" πρότεραι γὰρ χαὶ σαφέστεραι πρὸς ΠΕ τῶν δυνάμεών εἰσιν 

ai ἐνέργειαι’ προεντυγχάνομεν γὰρ αὐταῖς xal τὰς vise PUN τούτων 

20 ἐπινοοῦμεν, xoi τὸ εἶδος OE ἑχάστης xal ὃ λόγος χατὰ τὸ ἔργον" τοῦτο γὰρ 95 
3 -Ὁ- ^ , 5 , 2 CN n , x 

αὐτῶν τὸ τέλος ἐστίν. εἰ 6E ἢ qot; προύποβάλλεται τὰς δυνάμεις χαὶ 

προτέρας ἐχείνας ἐνδίδωσι τῶν ἐνεργειῶν, οὐδὲν ϑαυμαστόν. ἄλλο γὰρ τὸ 

τῇ φύσει πρότερον χαὶ: ἄλλο τὸ πρὸς ἡμᾶς. πάλιν τοίνυν, ἐπειδὴ [τὸ 91 

ἔργον ἕχάστης δυνάμεως LS tt ὑποχείμενον ϑεωρεῖται, xal οὐ πάσης 

25 περὶ ἅπασαν ὕλην ἐστὶν ἢ ἐνεργειά, ἀλλὰ τῇ μὲν δρατιχῇ E τὸ ὁρατόν, 

τῇ δὲ ἀχουστιχῇ περὶ τὸ ἀχουστόν, χαὶ ταῦτα ὥσπερ ἀντίχειται ἀλλήλοις ὅ 

χατὰ τὸ πρός τι, τάχα ἴσως ἂν προσήχοι τὰ ὑποχείμενα ταῖς ἐνεργείαις 
πρὸ τῶν ἐνεργειῶν διορισϑῆναι. ταῦτα γὰρ σαφέστερα ἡμῖν τῶν ἐνεργειῶν. 

πρὸ τοίνυν τοῦ νοεῖν τί τὸ νοητὸν ἐξεταστέον, χαὶ πρὸ τοῦ αἰσϑάνεσϑαι τί 
^ 5s d E M bi - ἐᾷ Il Dir e A 

30 τὸ αἰσϑητόν, καὶ πρὸ τοῦ τρέφειν τίς ἢ τροφή. 10 

Ὅτι μὲν οὖν τὸ αἰσϑητὸν xal ἢ τροφὴ σαφέστερα τῆς ϑρεπτιχῇῆς δυνά- wind L το X i i 71 (ῴξ cep Ὡς ρθε ΧῊς οὐνα 

ὑεως xai τῆς αἰσϑήσεως xal τῶν χατὰ ταύτας τευ δῆλον" τὰ μὲν 
Ἢ - , " , , , , ' , A UA - - 

γὰρ τῇ αἰσϑήσει προχειται εἰς τηὐμφανές; d δὲ ἐνέργειαι χαὶ ἔτι μᾶλλον 15 

oer τῷ λόγῳ μόνῳ ϑηρεύονται. εἰ δὲ 

88 πρότερον, οὐ ᾧ 
λόγος, νῦν δὲ 

; χαὶ τὸ νοητὸν τοῦ νοεῖν 
/^€ *, ΝΣ 5» A T dae Mt ea leet ΑΔΓ etm “ΦΧ e 

ἀδιον ἀποφήνασθαι. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἐπισχέψεται προϊὼν ὃ 

ἀχολουϑοῦντες ᾿Αριστοτέλει τὴν χοινοτάτην xai πρώτην τῶν 

1 καὶ αὖ---Κ(2) ὀργανικοῦ om. O ὅτι Scripsi: οἷον 2 xai (ante οὕτω) om. s 
errore typoth. 59 μὲν om. C ἀπάσας om. Q τελεώτερα Q 

9 προχειμένης C ll quovet«óv libri 13 τούτων ex τούτου Q ποιεῖσϑαι 

Arist. 18 πρότεραι etiam Arist. Ey: πρότερον Arist. rell. 20 τοῦτο] τούτων C 
25 1$ om. O 29 vontóv] ὃν in ras. Q? 90 ἐπισχεπτέον προϊόντος τοῦ 

λόγου Cs 
Comment. in Arist. V, 9 '"Themist. de anima. 4 
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τῆς ψυχῆς δυνάμεων προχειρισώμεϑα xal τοὔργον αὐτῆς xal τὴν ὕλην 91 
περὶ ἣν πραγυατεύεται: ἀπὸ γὰρ ταύτης ἀρχτέον. 

Κοινοτάτη δὲ ἢ ϑρεπτιχὴ ψυχὴ χαὶ πᾶσιν ὑπάρχουσα τοῖς ζῶσι" 

παρὰ ταύτης γὰρ τὸ ζῆν πρῶτόν ἐστιν, ἧς ἐστὶν ἔργα ϑρέψαι τε καὶ 
-— 

5 αὐξῆσαι xal γεννῆσαι xai ἕτερα παραπλήσια: τοῦτο γὰρ ὥσπερ τέλος xal 25 

τῶν ἄλλων ἔργων τῆς ee s ψυχῆς xai φυσιχώτατον ἁπάντων τοῖς 

ζῶσιν, ὅσα τέλεια xal μὴ πηρώματα, μηδὲ τὴν γένεσιν αὐτομάτην ἔχει T, 

χαὶ ix τέχνης πεπορισμένην, τὸ ποιῆσαι ἕτερον οἷον αὐτό, | ἔΘδΝ μὲν 99 
-— , - ν - , , «i ὃ 

ζῶον, φυτὸν δὲ φυτόν, ἵνα τοῦ del καὶ τοῦ ϑείου μετέχωσιν ἡἣ δύναται τὰ 

10 ἐν γενέσει. πάντα γὰρ ἐχείνου ὀρέγεται, καὶ ἐχείνου ἕνεχα πρά 
^T) , ^ , * τον e s ὃ - ^ τος 2 5x 

πράττει xav φύσιν. τὸ δ᾽ οὗ ἕνεχα m τὸ μὲν οὗ, τὸ δὲ « 
- -" ᾽Ὰ c Y ^ 

xp xai ἐν τοῖς ᾿Ηϑιχοῖς ἐλέγετο, διττὸν τὸ τέλος, ὡς μὲν τὸ οὗ εὐδαιμονία, 
) 

ῷ Ov 

ἊΝ 

1i 
e M " NN σ € € Y ^ WC 

ὡς δὲ τὸ ᾧ αὐτὸς ἕχαστος αὑτῷ. καὶ γὰρ τὴν εὐδαιμονίαν δι᾿ αὑτὸν 
αἱρεῖται, xal ὥστε ἑαυτῷ ταύτην περιποιήσασϑαι, ὥσπερ xai ἐπὶ ἰατριχῆς 

* e τ D € , ^ Y 

15 οὗ μὲν ἣ ὑγίεια, ᾧ δὲ τῷ χαάμνοντι οὕτω δὴ χαὶ ἐν τῇ φύσει κὰν 10 

διπλόην E ϑετέον τοῦ τέλους, xal οὗ μέν ἐστι, ῥητέον τοῦτο εἶναι 
' - A $/- e -.Z d 3 Ν Y A b 

τὸ ϑεῖον xal τὸ ἀΐδιον, ᾧ δέ, τοῦτο εἶναι τὸ ἔμψυχον xai τὸ ἐν γενέσει" 
τούτῳ γὰρ περιποιῆσαι βούλεται εἰχόνα ϑειότητος χαὶ GUAE CUR ἢ φύσις, 15 

χαϑόσον δύναται: δύναται δὲ τῇ συνεχείᾳ μόνῃ διὰ τὸ μηδὲν ἐνδέ ἔχεσθαι 

90 τῶν φϑαρτῶν ταὐτὸ χαὶ ἕν ἀριϑμῷ διαμένειν. ἡἣ οὖν δύναται μετέχειν 
σ , - - , N b -Ὁ A bl * - 

ἕχαστον, ταύτῃ χοινωνεῖ τοῦ ϑείου τὸ μὲν μᾶλλον, τὸ ὃξ ἧττον: μᾶλλον 

μὲν ὅσων ἣ γένεσις ἐξ ἀλλήλων οὐδεπώποτε διαλείπει, ἧττον OR ὡς ἐπί 30 

τινων ζώων, ἃ ταῖς ὥραις δοχεῖ ποτὲ μὲν φϑείρεσϑαι ὁλόχληρα, ποτὲ δὲ 
, ^ , , 5 c IBS [rd ἘΣ * 9 , 5 - M 

Ἰΐνεσϑαι. διαμένει τοίνυν οὐχ αὐτὸ ἕχαστον, ἀλλ᾽ οἷον αὐτό, ἀριϑμῷ μὲν 
, σ PANI CN [r4 

25 οὔχ ἔν, εἰόει OE ἔν. 

Ἔστι δὲ ἢ ψυχὴ τοῦ ζῶντος σώματος αἰτία xai dpt πλερναχδις δὲ 95 
λεγομένης τῆς ἀρχῆς χαὶ τῆς αἰτίας ὁμοίως ἢ ψυχὴ χατὰ τοὺς διωρισμέ-} 93 

νους ἐν τοῖς περὶ τῶν ἀρχῶν τρόπους Kn: ἐστὶν αἰτία τοῦ ζῶντος σώ- 
ς M ^ cec [4 , , [2 ^ 2. om M οὖν 

ματος" xal γὰρ ὅϑεν T, χίνησις αὐτή, χαὶ οὗ ἕνεχα, xai ὡς εἰ 

εἰ Q- 0 οὗ φ 
- H4 

za oq 

- 
ὲ 

da € o 0 - e 
e ey e , »y e , -^ ^ 

30 οὖν ὅϑεν ἣ χίνησις αἴτιον T, ψυχή, γένοιτ᾽ ἂν δῆλον, εἰ 

τῆς χινήσεως ἀριϑμήσαιμεν. πάντων γὰρ εὑρεϑήσεται τοῖς ζώοις αἰτία, 

xal τῆς χατὰ τόπον, εἰ xal μὴ πᾶσι, xal τῆς χατὰ ἀλλοίωσιν (ἣ μὲν γὰρ 
» E 5 , , - τ ^ : - , LM A AA 9 ὦ 7 e Ἁ ! " Ἁ » 

αἴσϑησις ἀλλοίωσίς τις εἶναι δοχεῖ, αἰσϑάνεται δὲ οὐδέν, ὃ μὴ ψυχὴν ἔχει), 

δμοίως δὲ xol αὐξήσεως αὕτη αἰτία: οὐδὲν γὰρ αὔξε stat φυσιχῶς μὴ 10 
΄ , ^N PE 7 Δ ' - - ) ^ - Y , 

35 τρεφόμενον, τρέφεται δὲ οὐδέν, ὃ μὴ xowovst ζωΐῇς. ᾿Εἰμπεδοχλῆς δὲ οὐχ 

] προχειρισόμεϑα PQ 2 πεπραγμάτευται C 6 φυσικώτερον Arist. Ey 

9 μετέχουσιν Arist. EU 11 οὗ om. Q in ras.: ὃ Ms 12 ἐν τοῖς "Htxoic] 

cf. Bernays Die Dialoge des Arist. p. 107 sqq. 168 sqq. οὗ] ὃ in ras. Qs 

14 πορίσασϑαι C 15 et 16 o5] 8 Q (alt. in ras.) s 11 τὸ (alterum) om. € 

18 τούτῳ ex τοῦτο Q 19 δύναται δὲ τῇ συνεχείᾳ] negat. Arist. 21 χοινωνεῖ 
ταύτῃ Arist. praeter SUX 22 ὅσον Q 28 ἐν τοῖς περὶ τῶν ἀρχῶν] Metaph. 

A 1. 2 τρόποις Q 29 αὐτῇ Arist. ES non interpretatur Arist. 415^ 12 
(ὅτι μὲν 05v) —21 (xal τὸ o) 99 ψυχὴν ἔχει etiam Arist. SUX : μετέχει ψυχῆς Arist. ETV 
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ὀρθῶς ποιεῖ τὴν αἰτίαν τῆς αὐξήσεως ἀνάπτων ταῖς ῥοπαῖς τῶν στοιχείων, 93 

οὐ τῇ ψυχῇ" τὰ γὰρ φυτά φησι χάτω μὲν ῥιζοῦσϑαι διὰ τὸ τὴν γῆν 16 

φέρεσϑαι χάτω xal ὅσον ἐν αὐτοῖς μᾶλλον γεῶδες, ἄνω δὲ τοῖς χλάδοις 

ὶ ὅσον ἐν αὐτοῖς μᾶλλον Τρβόνδεν: οὔτε γὰρ τὸ ἄνω χαὶ χάτω χαλῶς 

5 pM. o οὐ γὰρ τὸ αὐτὸ πᾶσι τὸ ἄνω xal χάτω, ἅλλ᾽ ἡμῖν μὲν ταὐτὸν 
τὸ ἄνω, ὅπερ xal τῷ παντί, τοῖς φυτοῖς δὲ τοὔμπαλιν ἔχει. τὸ γὰρ χάτω 20 

τοῦ παντὸς ἐχείνοις ἄνω ἐστίν: ὃ Yap ἢ χεφαλὴ τῷ ζώῳ, τοῦτο ἢ ῥίζα 

τῷ φυτῷ, εἰ χρὴ τὰ ὄργανα λέγειν ἕτερα χαὶ ταὐτὰ τοῖς ἔργοις. ὥσπερ 

οὖν τοῖς ζῴοις $ χεφαλὴ ἄνω, ἐν ἢ τὸ στόμα xal τὰ ὄργανα τὰ πρὸς 
10 τροφήν, οὕτω τοῖς φυτοῖς ai ῥίζαι ἄνω, Ot ὧν ἕλχουσι τὴν τροφήν. ἔτι 9ὅ 

ὃε xai τοῦτο ἄν τις παρὰ ᾿Εμπεδοχλέους οὕτω λέγοντος ἐπιζητήσειεν, τί 

τὸ συνέχον εἰς τἀναντία φερόμενα τό τε πῦρ χαὶ τὴν γῆν; διασπασϑήσεται 

γὰρ ἐπὶ τὰ ἀντιχείμενα γινομένης τῆς φορᾶς τῶν στοιχείων, εἰ μὴ τὸ 94 

συνέχον ἄμεινον ἔσται χαὶ διαχρατήσει τὰς ἀντιχειμένας ῥοπάς. τοῦτο δὲ 

15 οὐ τῶν στοιχείων ἄν τι εἴη, ἀλλὰ ψυχή. εἰ δὲ τοῦτο, αὕτη αἰτία τοῦ 
αὐξάνεσϑαι xal τοῦ τρέφεσϑαι, οὐ τὰ στοιχεῖα. ᾿Εἰμπεδοχλῆς μὲν οὖν τὴν 5 

i 

, γῆν xal τὸ πῦρ τῆς αὐξήσεως αἰτιᾶται, ἄλλοι δὲ οὐ συναριϑμοῦσι τὴν γῆν, 

ἀλλὰ τὴν τοῦ πυρὸς φύσιν χαϑ᾽ ἑαυτὴν ἀποχρῆν ὑπολαμβάνουσι πρὸς τὰς 

αὐξήσεις" φαίνεται γὰρ μόνον τῶν στοιχείων τὸ πῦρ τρεφόμενον xal αὐξα- 10 

20 νόμενον, ὥστε χαὶ τοῖς ζώοις χαὶ τοῖς φυτοῖς ἐν τούτῳ ϑετέον τὴν αἰτίαν 

τῆς αὐξήσεως. τὸ δὲ συναίτιον μέν πώς ἐστιν, οὐ μὴν χαϑ᾽ αὗτό γε αἴτιον, 
JAM e » Vost , ac Ὁ Y 1 Ὁ AN s »e ᾿Ξ ἀλλ᾽ ^4 χρωμένη τούτῳ ψυχή ἣ μὲν γὰρ τοῦ πυρὸς αὔξησις ἀόριστος, 
σ΄ ἋἋ » Hd e DH M M ΄ 3 , - Y / n 
ἕως ἂν ἔχῃ τὴν ὕλην τὴν πρὸς τὸ χαίεσϑαι ἐπιτηδείαν, τῶν δὲ φύσει συν- 1 

st oed πάντων ἐστὶ πέρας xal λόγος καὶ μεγέϑους χαὶ αὐξήσεως, λόγος 

95 δὲ οὐ πυρὸς Spi ἴον, ἀλλὰ ψυχῆς, χαὶ εἴδους μᾶλλον T, ὕλης. 

'AXM οὖν ἐπειδὴ ἢ δύναμις αὕτη τῆς ψυχῆς ἄρχεται μὲν ἐχ τοῦ 20 
τρέφειν, τελευτᾷ δὲ εἰς τὸ γεννᾶν, περὶ τροφῆς ἀναγχαῖον διορίσασϑαι 

πρῶτον: τούτῳ γὰρ τῷ ἔργῳ πρώτῳ διενήνοχε τῶν λοιπῶν δυνάμεων τῆς 

ψυχῆς. τοῖς μὲν οὖν ἔδοξεν εἶναι τροφὴ τὸ ἐναντίον τῷ ἐναντίῳ, οὐ πᾶν 

80 δὲ ἐναντίον παντὶ ἐναντίῳ, ἀλλ᾽ ὅσα τῶν ἐναντίων μὴ μόνον γίνεται ἐξ 25 
5 ὦν. 3 Y AN yE " ^ "2 »y ^ is] , , 

ἀλλήλων, ἀλλὰ xal τρέφεται | xal αὐξεται ἔστι γάρ τινα ἃ γίνεται μὲν; 

οὐ τρέφεται δέ, οἷον τὸ χάμνον &x τοῦ ὑγιαίνοντος, τὸ λευχὸν ἐχ τοῦ 

μέλανος" ἔστι δὲ ἃ πρὸς τῷ γίνεσϑαι χαὶ τρέφεται ἐξ οὗ γίνεται, ὥσπερ 

τὸ πῦρ᾽' τρέφεται γὰρ ὑπὸ τοῦ ὑγροῦ χαὶ τῆς φύσεως τῆς | ὑδατώδους᾽ 95 
Y X Y » [rd , 2 ' » f “ὡ Y € ΄ ' ^ [rd 

35 xal γὰρ τὸ ἔλαιον ὕδατός ἐστι xai ἀέρος, ταῦτα δὲ ὑγρά, xai πάντα ὅσα 

λιπαρὰ xol τηχτά. οὐχ ἀναχάμπτει μὲν οὖν οὐδὲ ἐπὶ τούτων ἣ τροφή», 

ἀλλὰ τὸ μὲν ὑγρὸν τροφὴ τοῦ πυρός, τὸ πῦρ δ᾽ οὐχέτι ὑγροῦ. αἴτιον δὲ 
M σ ὟΝ , * N - €^5 , b M ^ τ [rd 

οτι εἰοιχώτερον pev τὸ TD, UAUCXO) TED OY 68 το ὕδωρ. ξῖόξι υὲν οὺν ὕλη 9 

2 φησι κάτω] φυσιχὰ τῶ Q 6 xai om. Q: incl. s ante τῷ add. ἐν C 
10 ἄνω] χάτω Q 19. 20 αὐξόμενον Arist. ET 29 τὴν (alt.) om. Q 24 «al 

pey. καὶ αὐξ. etiam Arist. S: μεγ. (τε) xoi Arist. rell. 29 τῆς ψυχῆς Arist. ET 
21 τὸ suprascr. Q xai περὶ Arist. ETW διορίσασθαι etiam Arist. y: διω- 
ρίσϑαι (διορίσαι) Arist. rell. 31 xoi αὔξεται] αὐξάνεται C ὃ. οὐχέτι] οὐκ ἔστιν Q 

A* 
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΄ - CE. ^N , , ' 52 o , - 2 ΄ M o τροφή. τῇ ὕλῃ ὃξ oüxétt τὸ εἶδος. ὅσα τοίνυν τῶν ἐναντίων φασὶν οὕτως 95 
» D e σοι M e zr 

ἔχει πρὸς ἄλληλα, ὡς ὕδωρ xal πῦρ, ἐπὶ τούτων ἣ τροφὴ φαίνεται οὖσα 
“Ὁ - - rp - ^ »y 

τοῦ ἐναντίου τῷ ἐναντίῳ. τοῖς μὲν οὖν οὕτως ἀρέσχει, τοῖς ὃὲ ἐμπαλιν-" 10 
/ Mj L2 9$ s , Χ σ ^ M AUF , ^N τρέφεσϑαι γὰρ τῷ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον, χαϑαάπερ x«i αὐξάνεσϑαι. λόγους δὲ 

Ἵ ΄ ^ 

died ἑχάτερηοι βοηϑοῦντας ὧν dxouccéov. 

"OQ μὲν δὴ ἐκ τῶν ἐναντίων τρέ ues λέγων ἀπαϑὲς εἶναί φησι τὸ 
4 

σι 

ὅμοιον ὑπὸ τοῦ ὁμοίου. τὴν δὲ τροφὴν δεῖ παϑεῖν χαὶ π΄ eiy* ἢ Ἂς; 15 

πέψις μεταβολή. ἣ ὃὲ μεταβολὴ πᾶσιν εἰς τὸ ἀντιχείμενον ἣ τὸ Ens 

ὥστε ἐχ τῆς ἐναντίας δὁρυηϑῆναι προσήχει φύσεως εἰς τὴν ὁμοίαν, tva 

10 προσχριϑῇ,. ἀμήχανον δὲ τ ον ον νον μηδὲν παϑοῦσαν τὴν τροφήν, ἀλλὰ 
9 μείνασαν ἐν τῇ αὐτῇ φύσει, olov τὸν ἄρτον T, τὸ xpéac. μεταβάλλει δὲ 90 

τροφὴ ὑπὸ τοῦ σώματος τοῦ τρεφουένου, ἀλλ᾽ οὐ τὸ σῶυα ὑπὸ τῆς 
τροφῆς ἕλχει γὰρ αὐτὴν τὸ σῶμα x«l ἀλλοιοῖ, λέγω δὲ τὸ ἔωψυχον 

σῶμα χαὶ ζῷον. ὥσπερ οὖν ὃ τέχτων οὐ μεταβάλλεται ὑπὸ τῶν ξύλων, 
15 ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἐχείνου μεταβάλλεται τὰ ξύλα, οὕτω xai τὸ σῶμα τὸ ἔμψυχον 95 

ἔχει πρὸς τὴν τροφήν. εἰ δὲ χαὶ τοῦτο μεταβάλλειν φιλονιχοίη τις, 

koe τοῦτο ϑετέον εἶναι τῆς 
ἐξ ἐξ ἀργίας: οὕτω γὰρ xal τὸ 96 

συγχωρητέον μὲν τοὔνομα, ἕτερον ὃ 

μεταβολῆς; | χαϑὸ Mesas εἰς ἐνέργει 

ipoydy σῶμα τεῦ, ey djs xa ue τέχτων μεταβάλλει περὶ τὰ ξύλα. 

90 οὕτω μὲν οὖν ὁ ἐξ ἐναντίων, ὁ ὃὲ ἐχ τῶν ὁμοίων ἰσχυρίζεται τῇ προραρίσσν, 

προσχρίνεσϑαι γὰρ οὐ τὸ ἐναντίον τῷ ἐναντίῳ, ἀλλὰ τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ. 5 

y ὡ- 

ἃ uiv οὖν ἑχάτεροι λέγουσι, ταῦτά ἐστιν: ἡμᾶς δὲ ὥσπερ διαιτῶντας αὐτοῖς 

ἄξιον προσανέρεσϑαι, τί λέγουσι τὴν τροφήν; πότερον τὸ τελευταῖον 
προσχρινόμενον τῷ σώματι, T, τὸ πρῶτον, οἷον πότερον τὸν ἄρτον T, τὸ 10 

25 αἷμα; ὃ μὲν γὰρ ἄρτος T, πρώτη τροφή, τὸ δὲ alux ἣ ἐσχάτη. δῆλον 

οὖν ὡς οἱ μὲν τὸ ot ὃὲ τὸ ἐροῦσιν: ἡμεῖς δὲ ἀμφότερα χατά τινα τρόπον" 

τὴν μὲν puo ἄπεπτον τροφὴν τὴν δὲ πεπεμμένην. οὕτω δὲ ἀμφοτέρους 
ἐνδέχοιτο ἂν λέγειν ὀρθῶς" ἣ μὲν γὰρ ἄπεπτος. ὡς ἐναντίον ἂν εἴη τροφὴ 15 
τῶν ἐναντίων, ἣ δὲ πεπεμμένη,. ὡς τὸ ὅμοιον. ὥσπερ οὖν ἐξ ἡμισείας 

30 ἐχάτεροι χαὶ iuda xol ἀληϑεύουσιν, ἀληϑεύει δὲ ὁ dpt dpi 
Εἰ ὃξ οὐδὲν τρέφεται μὴ βετεχον ζωῆς, τὸ ἔμψυχον ἂν εἴη σῶμα τὸ 

τρεφόμενον, ἣ ἔυψυχον, xal οὐχ 1| λευχὸν οὐδὲ μέλαν, ὥστε xal ἣ τροφὴ 30 
πρὸς τὸ Pedo ἐστι, xal οὐ πρὸς τὰ συμβεβηχότα τῷ τοιούτῳ σώματι. 

ἔστι δὲ ἕτερον τροφῇ χαὶ αὐξητιχῷ εἶναι, χαὶ τῷ uiv ὑποχειμένῳ ταὐτόν, 
35 τῷ λόγῳ δὲ διενήνοχε: τρέφει μὲν γὰρ χαϑὸ τὴν οὐσίαν διαφυλάττει, 95 

αὔξει δὲ χαϑὸ τῷ ποσῷ προστίϑησιν. οὐχ ἀεὶ δὲ ἄμφω ταῦτα συνάπτεται, 

2 ἔχειν O 7 ὑπὸ τοῦ ὁμοίου om. Arist. EW 8 ἡ δὲ μεταβολὴ C: om. ΡΟ 
ἢ scripsi ex Arist.: καὶ τὸ om. Arist. E 11 δὲ] yàp Cs 13 λέγει 9 

14 ζῶον «ei σῶμα Cs 10 φιλονειχοίη libri 18 x«9' 6 P ἀργίας post 
ἀρ ras. lI litt. P: ἀργείας as 24 mpocxptvóp.evov] προσγινόμενον Arist. 2 ἀυφό- 

τερον às 28 et 29 ἢ) ἡ ΡΟ 9l εἰ] ἐπεὶ Arist. 32 οὐδὲ] 7) Cs 
88 τὸ om. Arist. 94 τροφὴ C et Arist. E 96 συνάπτεται scripsi: συναύξεται 

PQs: συνάγεται C 
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, ) No» , Us ) » ^! NU δ᾽ 

ἀλλ᾽ ἐνίοτε τρέφει μὲν αὐξζει δ᾽ οὐ’ τοῦ x hs; τρέφεσϑα: δεῖται, ἕως 96 
» * M Y - ^ Ὑ»Ό € M " , - Y s FS , 

ἄν Ἢ τὸ ἔμψυχον σῶμα, τοῦ αὔξεσϑαι | δὲ οὐχ dei. Ἢ μὲν οὖν τόδε τί 97 
5 ω » M M ^ ^ 

ἐστιν, οἷον ἵππος ἡ ἄνθρωπος, τοῦ τρέφε E. δεῖται, i ὃὲ πῶλος χαὶ 
»^ 
TO Ἢ ειράχιον. χαὶ τοῦ αὐξεσϑαι: ὅταν δὲ εἰς ἀχυὴν ἔλθη τὸ ἔυψυγο με ρ *, 5 - 2 ἢ LS dd i" i εχ ἣν 

Ld —€ hl » , e - , ^ — 5*3 * 

5 σῶμα, τοῦ μὲν αὔξειν παύεται Tj τροφή, τοῦ τρέφειν δὲ οὐδαμῶς, ἀλλ᾽ 5 
» - - , , 

ἤδη ποιεῖ χαὶ γεννητιχόν [τοῦ ὁμοίου do]: τὸ γὰρ σπέρμα τ bias ἦν 
i2 » , “Ὁ , € 

τῆς ἐσχάτης τροφῆς. γίνεται οὖν τηνικαῦτα xal γενέσεως a 
δ - - 5 - 2 

γενέσεως δὲ οὐ τοῦ τρεφομένου (τοῦτο γὰρ ἔστιν), ἀλλὰ τοῦ d αὐτοῦ 
, ^ x , - - 5 -΄᾿ γεννωμένου. τριῶν οὖν ἔργων τῆς τροφῆς ὄντων, τοῦ τρέφειν τοῦ αὔξειν 10 

a o 5 
QM 

Mw 

10 τοῦ γεννᾶν, τὸ πρῶτόν ἐστι τὸ ἀναγχαιότατον τῷ ζῶντι σώματι: 
πρὸς γὰρ τὸ εἶναι αὐτῷ συντελεῖ χαὶ Apos τὴν οὐσίαν: τὰ δὲ πρὸς τ 
ποσὸν εἶναι T, ποιητιχὸν ἄλλου ὁμοίου. ὀρέγεται γοῦν ἢ δύναμις αὕτη τοῦ 15 

ϑείου xal μιμεῖται ἐχεῖνο, ὡς ἐνδέχεται, σώζουσά γε τὸ ὑποχείμενον χαὶ 

συνείρουσα τὴν γένεσιν. διὸ στερηϑὲν τροφῆς τὸ ζῶον οὐ δύναται εἶναι" 

16 οὐ γὰρ οἵα τε ἐνεργεῖν ἢ σώζουσα αὐτὸ δύναμις χωρὶς τῆς ὕλης. τρία δέ 
ἐστιν οὐ μόνον ἔργα ταύτης τῆς δυνάμεως, ἀλλὰ xal ἁπλῶς τρία, ἃ περὶ 30 

αὐτὴν ϑεωρεῖται: τὸ γὰρ τρεφόμενόν ἐστι χαὶ ᾧ τρέφεται xol τὸ τρέφον. 
τὸ μὲν οὖν τρέφον ἐστὶν f, πρώτη ψυχή. λέγω δὲ πρώτην τὴν ϑρεπτιχήν, 

τὸ δὲ τρεφόμενον τὸ ἔμψυχον σῶμα x«l τὸ ταύτην ἔχον τὴν ψυχήν; ᾧ δὲ 

20 τρέφεται, τοῦτ᾽ ἔστιν ἢ τροφή᾽ ὥστε ἀνάγχη τὰ τρία ὑπάρχειν εἰς σύστασιν 25 
τοῦ γεννητιχοῦ ζώου. εἴτε δὲ γεννητιχὸν λέγεις τὸ τοιοῦτον ζῶον, εἴτε 

ϑρεπτιχόν, οὐ λίαν τῷ λόγῳ διοίσει, πλὴν ὅσον γε ἀπὸ τοῦ τέλους μᾶλλον 

β ἅπαντα προς αγορεύειν δίχαιον, τέλος δὲ τὸ γεννῆσαι οἷον αὐτό, ὥστε xol 98 

τὴν τοιαύτην ψυχὴν γεννητιχὴν ἂν διχαιύτερον χαλοίημεν τοῦ ὁμοίου ἣ 

95 φυλαχτιχὴν τοῦ ὄντος" τέλος γὰρ ἐχεῖνο, xal οὗ "LE xai τὸ φυλάττειν. 
ἔστι δὲ δύο οἷς χρῆται ἢ ψυχὴ πρὸς τὸ τρέφειν τὸ ἔωαψυχον σῶμα, τὶ 

δυνάμει τῇ ϑρεπτιχῇ χαὶ τῷ ϑερμῷ τῷ ἐμφύτῳ, ἀλλὰ τῇ μὲν ἑαυτῇ 

συμφυεῖ, τῷ δὲ ὥσπερ ἔξωϑεν ὑποβεβλημένῳ ὀργάνῳ, χαϑάπερ ἂν xoi 
τὸν χυβερνήτην εἴποις χρῆσϑαι πρὸς τὸ χινεῖν τὴν ναῦν τῇ τε χειρὶ xai 10 

30 τῷ πηδαλίῳ, ἀλλὰ τῇ μὲν συμφυεῖ, τῷ δ᾽ ἔξωϑεν χεχωρισμένῳ. ἢ μὲν 

( Φ t 
esq 

- 
! v οὖν δύναμις ἀχίνητος οὖσα χινεῖ μόνον, τὸ ϑερμὸν δὲ χινεῖται μὲν ὑπὸ τῆς 

δυνάμεως, χινεῖ δὲ τὴν τροφήν, f, τροφὴ δὲ αὖϑις χινεῖται μόνον ὥσπερ 

τὸ πλοῖον. πᾶσαν δὲ ἀναγχαῖον τροφὴν δύνασϑαι πέσσεσϑαι: — 7j γὰρ μὴ 1 

τοῦτο πάσχειν δυναμένη οὐδὲ τροφή. ἐργάζεται δὲ τὴν πέψιν τὸ dois 
€ , hi fd Y » ΄ € , , NS Xy [4 

35 Üepuoóv, διὸ πᾶν ἐμψυχον ἔχει τοιαύτην θερμότητα. τύπῳ μὲν οὖν ἢ 

τροφὴ τί ἐστιν εἴρηται: διασαφητέον δέ ἐστιν ὕστερον περὶ αὐτῆς ἐν 
- , , , - ^N - »y - e y c 

τοῖς οἰχείοις λόγοις. νῦν δὲ τοσοῦτον ἔστω δῆλον, ὅτι ἔστιν. ἢ ϑρεπτιχὴ 20 

δύναμις τῆς ψυχῆς σωστικὴ τοῦ ἔχοντος αὐτὴν διὰ τῆς οἰχείας ἐνεργείας 

2 αὐξάνεσϑαι O 6 τοῦ ὁμοίου γάρ delevi: γάρ om. as 1 γενέσεως] γεννήσεως 

Arist. ES αἰτία Q?: οὐσία PQ(2)C 8 γενέσεως] γένεσις C 21. 22 εἴτε--- 

ϑρεπτιχόν] εἴτε δὲ ϑρεπτιχὴν λέγεις τὴν τοιαύτην ζωὴν εἴτε γεννητικήν C 22 ὕρεπτι- 

χόν (ϑρεπτι in ras.) Q: γεννητιχόν P 26 vid. legisse τρέφει ut Arist. Ty: τρέ- 

φεται Arist. rell. 39 πέψεσθϑαι as 96 (35) τί ἐστιν ἣ τροφή Cs 
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΄ - E , ^, n - ΓΞ "e B —- € ΄ - 
παρουσίᾳ. τροφῆς, ἢ πρώτη δύναμις τῆς ψυχῆς γεννητικὴ τοῦ ὁμοίου τῷ 98 

ἔχοντι. 
m , ^N , — ^ ὶ ’ 5 ΄ » 

D. Διωρισμένων OE τούτων λέγομεν χοινῇ πρῶτον περὶ dier αἰσϑή- 25 
^) LE ey M x , e 5 ΡΨ 

σεως, εἶτα οὕτω περὶ ἑἕχάστης ἰδίᾳ. δοχεῖ δ᾽ ἅπασα αἴσϑησις ἐν τῷ 

5 χινεῖσθαί πως χαὶ πάσχειν συμβαίνειν, χρὴ ὃὲ ἁπλούστερον τέως ἀχούειν | 

πὶ τῆς αἰσϑήσεως 99 
€- ^ (Q2 IR i ^ 

ταῦτα λέγομεν διορισϑήσεται. πᾶν γὰρ τὸ ἀλλοιούμενον διὰ πάϑους τινὸς 

ω. (0 τοῦ πάσχειν τε χαὶ τοῦ χινεῖσϑαι:" ὕστερον γὰρ πῶς 

xol χινήσεως ἀλλοιοῦται, ἢ δὲ αἴσϑησις ἀλλοιουμένη e» o τ 

^ (D) 

ct εὶ ῷ- o 
-— ea I x i 

αἰσϑητῶν ἀναμάττεσϑαι, ὥστε xal πάσχουσα. δείξει δὲ 6 λόγος προϊὼν 5 

10 xai τὴν ἀλλοίωσιν ἐπ’ αὐτῆς ὅπως χρὴ λέγειν, xai τὸ πάσχειν ἐπ᾽ αὐτῆς 

ὅτι μὴ χυρίως: τέως δὲ ὅπερ ἔφην, ἁπλούστερον ἀχουστέον τούτων ἁπάντων 
τῶν ὀνομάτων. ἐπεὶ δὲ xal πάσχειν τὴν αἴσϑησιν οἱ μὲν ὑπὸ τοῦ ὁμοίου 10 

φασίν, ot ὃξ ὑπὸ τοῦ ἀνομοίου, ταῦτα δὲ διωρίσϑη τε ἤδη ἐν τοῖς χοινοῖς 

λόγοις Περὶ γενέσεως xoi φϑορᾶς, ὅτι ἀμφότερά πώς ἐστιν ἀληϑῆῇ οὐχ ἐπὶ 

15 τῆς αἰσϑήσεως μόνης, ἐλλ᾽ ἐπὶ πάντων ὁμοίως ἃ λέγομεν πάσχειν, xoi νῦν 

δὲ διορισϑήσεται. WS γὰρ τὸ πάσχον ὑπό τινος δυνάμει ἐστὶν οἷον τὸ 15 

. ποιοῦν, πεπονθὸς μὲν δωοιόν ἐστι τῷ ποιοῦντι, πάσχον Oi ἀνόμοιον. ἀλλ᾽ 

ὅπερ εἶπον, περιμένειν τς προσήχει τὸν λόγον: διοριεῖ γὰρ ταῦτα 

ἅπαντα m πῶς ἐπὶ τῆς αἰσϑήσεως λέγεται: πρότερον δὲ ὅσα dy τις 20 

90 ἀπορήσειεν ὑπὲρ αὐτῆς ἐπεξίωμεν. 
Εἰ τοίνυν ἢ αἴσϑησίς ἐστιν ἢ ἀντιληπτιχὴ τῶν αἰσϑητῶν, ἔστι OE xal 

τῶν αἰσϑητηρίων ἕκαστον αἰσϑητόν (σῶμα γὰρ ἕχαστον xat &x τῶν στοιχείων, 

οἷον ὀφθαλμὸς xal γλῶττα xoi οὖς): διὰ τί οὐχὶ xai τῶν αἰσϑητηρίων 3 

αὐτῶν T, αἴσϑησις ἀντιλαμβάνεται, ὡς χαὶ μηδενὸς ἔξωϑεν παρόντος ὑπὸ 

95 τῶν αἰσϑητηρίων χινεῖσϑαι; πῶς οὖν οὐχ δρῶμεν τοὺς ὀφθαλμούς, ἢ τὰ 

χρώματα τῶν ὀφθαλμῶν, ἀλλὰ τοῖς ὀφθαλμοῖς τὰ ἄλλα; χαὶ πῶς οὐχ 

ἁπτόμεϑα τῆς σαρχὸς καὶ τῆς περὶ τὴν σάρχα ϑερμότητος, ἀλλὰ τῇ σαρχὶ 80 
τῶν ἄλλων; δῆλον οὖν ὅτι τὸ αἰσϑητὸν xal f, αἴσϑησις συνείληπται ἐν 

τοῖς | ὀργάνοις χαὶ δυνάμει ἐστὶν ἑχάτερον, οὐχ ἐνεργεία. χαϑάπερ οὖν τὸ 100 

80 χαυστὸν οὐ χάεται ὕφ᾽ ἑαυτοῦ, ἀλλ᾽ ὕφ᾽ ἑτέρου τοῦ χαυστιχοῦ (ἔχαε γὰρ 

ἂν ἑαυτὰ δήπου τὰ ξύλα, νῦν δὲ δεῖται πυρός), οὕτω xai τὸ αἰσϑητιχὸν 
[211 οὐχ οἷόν τε, xa. ἣν ἔχει δύναμιν, ἐνεργῆσαι μὴ χινοῦντος αὐτὴν τοῦ 

αἰσϑητοῦ, χινεῖ δὲ ὅταν ἔξωϑεν ἢ xai x συνειλημμένον xai ὥσπερ ἕν" 

οὐδὲ γὰρ f, σφύρα αὐτάρκης χινῆσαι τὴν τέχνην οὐδὲ τὸ τρύπανον οὐδὲ ὃ 

35 πρίων, ἂν μὴ τὸ μέλλον πρίεσϑαι 7, μέλλον τρυπᾶσϑαι ἔξωϑεν T. δοχεῖ 
δέ μοι ταύτην μὴ ἁπλῶς χινεῖν τὴν ἀπορίαν ᾿Αριστοτέλης, ἀλλ᾽ ὡς 10 

χαϑαπτομένην μάλιστα τῶν χαὶ χωρισϑεῖσαν τὴν ψυχὴν τοῦ σώματος 

9 λέγομεν etiam Arist. VWX: λέγωμεν Arist. rell. 14 Περὶ γενέσεως xoi φϑορᾶς] 

A 1. 323* 1 ante xoi add. «c Q 15 ἐλέγομεν s errore typoth. 

15. 16 xal νῦν δὲ διορισϑήσεται om. Arist., sed Ἀλέξανδρος λέγει φέρεσϑαι καὶ ταύτην γραφήν" 

λεχτέον δὲ xai νῦν Philop. ad ἢ. 1]. 24 αὐτῶν om. C 30 χαίεται Q 

ὑφ᾽ ἑαυτοῦ (αὑτοῦ) etiam Arist. SUV: χαϑ᾽ ἑαυτὸ (αὑτὸ) Arist. rell. 31 αἰσϑητὸν C 

95 post ἢ add. τὸ Cs 
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€ ' y» , ? jJ o M M -—- b] , 

αἰσϑητιχὴν εἶναι λεγόντων. εἰ γὰρ οἷα τε xai χωρὶς τῶν ὀργάνων 100 

αἰσϑάνεσϑαι, διὰ τί οὐχὶ χαὶ αὐτῶν αἰσϑάνεται τῶν ὀργάνων; 
Ἐπεὶ οὖν τὸ αἰσϑάνεσϑαι λέγομεν διχῶς (xat γὰρ τὸν χαϑεύδοντα ἀχούειν 15 

a e —- , 3 Ἁ , ἃ Ἁ , , » x RE - mM , ? P] 

x«i δρᾶν λέγομεν ἀλλὰ δυνάμει, xai τὸν ἀχούοντα ἤδη xal ὁρῶντα ἀλλ᾽ &vep- 
, M b) , has 6 » A ^ 5 , M ' » 5 γείᾳ), διχῶς ἂν λέγοιτο xoi f, αἴσϑησις xal τὸ αἰσϑάνεσϑαι, τὸ μὲν δυνάμει, 

εἰ ^N 3 £ » ^N b. 5 - MI AY - μι ' ' " , ὟΝ ) 

τὸ δὲ ἐνεργείᾳ. ἔστι δὲ τὸ ἐνεργεῖν xal τὸ χινεῖσϑαι οὐχὶ τὸ αὐτό, ἀλλ᾽ 20 
9 8 $. 3 M NUN ^ M , , ) »y x - , A 

οὐδὲ τὸ ἐνεργεῖν ταὐτὸν xal τὸ πάσχειν, ἀλλ᾽ εἴ τι μὲν χινεῖται, πάντως xat 
5 - X. NX i € , ? - 5 35 €x ' , , € N M 
ἐνεργεῖ, τὸ ὃξ ἐνεργοῦν οὐ πάντως χινεῖται, ἀλλ΄ ὃ τὰ γένη πέπονῦςε πρὸς τὰ 

εἴδη, τοῦτο πάσχει xal ἢ ἑνέργεια πρὸς τὴν χίνησιν: τῆς γὰρ ἐνεργείας ἢ μέν 

10 τις αἰεὶ τελεία χαὶ ἐν ὁτῳοῦν μέρει τοῦ γρόνου χαϑ᾽ ὃν γίνεται ἢ αὐτή, 25 
e CN 3 ' ' 35 X » δ CN , 5 3 (c! , , /, , 

ἢ 0€ ἀτελὴς x«i ἀεὶ ἀλλη" ἢ δὲ χίνησις οὐχ ἦν T τέλειος ἐνέργεια, χαϑάπερ 
Y , 5 ) e 5 o T A , ? E EN Y , - [d i] 

εἴρηται πρότερον, ἀλλ᾽ ἣ | ἀτελής. πάσχει δ᾽ αἰεὶ τὰ δυνάμει τοιαῦτα ὑπὸ 10] 

τῶν ἐνεργείᾳ τοιούτων, διὸ ἔστι μὲν ὡς ὑπὸ τοῦ ὁμοίου, ἔστι Oi ὡς ὑπὸ 
τοῦ ἀνομοίου. πάσχει μὲν γὰρ τὸ ἀνόμοιον, πεπονθὸς δὲ ὅμοιον γίνεται. 

15 Τοῦτό τε οὖν διαιρετέον, ὅτι οὐ ταὐτὸν τὸ ἐνεργεῖν xal τὸ χινεῖσϑαι, 5 

οὐδὲ δὴ τὸ ἐνεργεῖν χαὶ τὸ πάσχειν, χαὶ ἔτι πρὸς τούτῳ χαϑόλου περὶ 
δυνάμεως χαὶ ἐντελεχείας, ὅτι οὐχ ἁπλῶς λέγεται. λέγεται μὲν γὰρ χαὶ 
οὕτως ἐπιστήμων ὁ ἄνθρωπος, ὅτι πέφυχε δέχεσϑαι ἐπιστήμην, λέγεται δὲ 

ἐπιστήμων ὃ γεωμέτρης, ὅτι ἔχει ἤδη τὴν ἐπιστήμην: ἑἕχάτερος δὲ 10 

20 τούτων οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον δυνατός ἐστιν, ἀλλ᾽ 6 μὲν ὅτι τὸ γένος 
τοιοῦτον xal T, φύσις ἢ τοῦ ἀνθρώπου, ὡς εἶναι δεχτιχὴ ἐπιστήμης, ὁ δὲ 

ὅτι βουληϑεὶς ϑεωρεῖν εὐϑὺς δύναται, εἰ μή τι χωλύει τῶν ἔξωϑεν: τρίτος 15 

δ᾽ ἐπὶ τούτοις ἐστὶν ὃ γεωμετρῶν ἤδη χαὶ ϑεωρῶν, ἐντελεχείᾳ τις οὗτος 

ὧν ἐπιστήμων χαὶ τέλειος μόνος, οἱ δὲ. πρότεροι ἀμφότεροι μὲν χατὰ δύ- 
95 νᾶμιν ἐπιστήμονες" ἀλλ᾽ ὃ μὲν δεῖται μαϑήσεως χαὶ τῆς χατὰ τὴν μάϑησιν 

ἀλλοιώσεως xai τοῦ μεταβάλλειν Bx τῆς ἕξεως τῆς ἐναντίας (ἐχ γὰρ 9ὅ 

ἀγνοίας εἰς γνῶσιν χαὶ ἐξ ἀνεπιστημοσύνης εἰς ἐπιστήμην χινεῖται)" ὁ δὲ 

ἔχει μὲν τὴν ἕξιν, οἷον τὴν ἀριϑμητιχὴν T) τὴν γραμματιχήν, δεῖται δὲ 

μόνου τοῦ ἐνεργῆσαι. οὐχ ἔστιν οὖν ὃ αὐτὸς τρόπος ἀμφοῖν τῆς ἐνδείας, 95 

80 τοῦ τε μὴ ἔχειν ὅλως ἀλλὰ πεφυχέναι, xal τοῦ ἔχοντα μὴ χεχρῇσϑαι, xoi 

Ó ταὐτὸν τὸ πάσχειν ἐπ᾿ ἀμφοτέρων τοῦ τε μανθάνοντος τὴν ἐπιστήμην 

χαὶ τοῦ ἔχοντος ἠρεμοῦσαν, ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἣν ἔχει διά ϑεσιν, ταύτην ἀπόλλυσι" 109 

φϑείρεται γὰρ ἢ ἄγνοια xai ἐχχωρεῖ ἐπεισιούσης ἐπιστήμης " ὃ ὃς ἡνίχα 

ἂν ἐνεργῇ χατὰ τὴν ἐπιστήμην, ἣν ἔχει, ταύτῃ χρῆται, ὥστε ἐχεῖ μὲν 
35 φϑορὰ τῆς προὐπούσης ποιότητος, ἐνταῦϑα δὲ τελείωσις μᾶλλον: ϑεωροῦν 5 

o 

γὰρ γίνεται τὸ ἔχον τὴν ἐπιστήμην, τοῦτο δὲ οὐχ ἀναιρεῖ τὴν ἐπιστήμην, 

ἀλλὰ τελειοῖ. διὰ ταῦτα οὖν οὐδὲ ἀλλοίωσιν τοῦτο ϑετέον, εἴπερ ἀλλοίωσις 
M RB M m ΄ 2 ^ bi 5 3 M 6 ἊΣ ,ὕ A 5 πᾶσα ἐξίστησι τοῦ προὐπαρχοντος, ἐνταῦϑα δὲ εἰς αὐτὸ ἢ ἐπίδοσις χαὶ εἰς 10 

12 εἴρηται] Phys. I' 2. 20108] post εἴρηται add. χαὶ Qs 18 post δέχεσθαι 

add. τὴν Cs 19 post ἐπιστήμων add. «ai Cs 21 δεχτιχὴν C 23. 24 οὗτος 

ὧν] ὥν. οὗτος Cs 21 ὁ δὲ 6. 4. s.] ὁ δὲ (scil. μεταβαλὼν) ἐκ τοῦ ἔχειν τὴν αἴσϑησιν 

ἢ τὴν γραμματικήν Arist. 99 ante ἐπιστήμης add. τῆς Cs 39 ϑεωροῦν Q!C: 

ϑεωρῶν Q(?)P 9 τοῦτο] ταῦτα Qs 



[ἢν] 
e 

THEMISTII DE ANIMA F [Arist. B 5.6 p. 4175 7—41826] 

τὴν τελειότητα τοῦ προὐπαάρχοντοςς. εἰ δέ τις τοὔνομα ἀγαπώῃ τῆς 
5 , M 5 ' , 5 ^ ^ , », ^ [gd b! bi » 

ἀλλοιώσεως xai ἐπὶ τούτων, ἀλλὰ διοριστέον γε ἀχριβῶς, ὅτι τὸ μὲν ὄνομα 
» 4 , $44 € 9 ' 5 , ὟΝ 3' ἐν - , PES ὔ zi - ἴσως ταὐτόν, τὸ ὃὲ πρᾶγμα οὐχὶ ταὐτόν, ἀλλ᾽ ἕτερον τοῦτο γένος ἀλλοιώσεως. 

M 7 ^ w 9*5 - 

διὸ οὐ χαλῶς ἔχει λέγειν τὸν ἔχοντα τὴν φρόνησιν ὅταν φρονῇ ἀλλοιοῦσϑαι:" 
, »5*$* A ^ , - o , ^ € Ὅλ M o 4 , 

οὐδὲ γὰρ τὸν οἰχοδόμον ὅταν οἰχοδομῇ, οὐδὲ τὸν χαλχοτύπον ὅταν γχαλχεῦῃ» 
΄ ^N οὐδὲ ᾿ Q4 * ΄ J 5 ΄ ΟἾΟΝ - 

υήἥποτε ὃὲ οὐδὲ τὸν μανϑάνοντα χαὶ λαμβάνοντα τὴν ἐπιστήυην ὑπὸ τοῦ 
΄ ^ ^M ΄ , * ^, 

xav ἐνέργειαν ἐπιστήμονος οὐδὲ τοῦτον πάσχειν χυρίως ϑετέον, ἀλλὰ δύο 

τρόπους εἶναι τοῦ τε πάσχειν χαὶ τοῦ ἀλλοιοῦσϑαι, χαὶ τὸν μὲν χυρίως, τὸν 
΄ [d , ΄ 245 23 

ὡς πάσχειν ῥητέον τὸν μεταβάλλοντα ἐξ ἐπιστήμης 

i 

Y $ ^ e 

δὲ οὐ πάνυ" οὐ γὰρ ὅὃμο 

ἰς ἄγνοιαν χαὶ τὸν ἐξ ἀγνοίας εἰς ἐπιστήμην, ἀλλ᾽ ἐχεῖνον μὲν πάσχειν 

ρη 

c 
wr 

* πρόεισι γὰρ , EAS A 29 M , Υ͂ 

χυρίως (μεταβάλλει γὰρ ἐπὶ τὴν στέρησιν), τοῦτον ὃὲ οὐχέτ'! 

ἐπὶ τὴν ἕξιν χαὶ τὴν τῆς φύσεως τελειότητα, εἰς ἣν ἢ svo ὥσπερ 

οὖν ἐπὶ τῆς ἐπιστήμης ὃ μὲν ἄρτι μανθάνων τὴν πρώτην χινεῖται 
ie e δὲ y - 

μεταβολήν, ὃ ὃξ y REND ἔχει μὲν ἤδη τὴν ἕξιν, προς δεῖται δὲ τῆς 103 

ἐνεργείας, οὕτω xai ἐπὶ τῆς αἰσϑήσ 
, *3' 

σεως τὸ μὲν σπέρμα τοῦ ζώου x«i τὸ ὠὸν ἰσ 
hs spon μεταβάλλει uera λήν, χαϑ᾿ ἣν γίνεται αἰσϑητιχύόν: ὅταν δὲ δ) 

Ἱένηται ζῶον, ἔχει ἤδη τὴν τὸ ἐλλείπει δὲ αὐτῷ ἣ ἐνέργεια. διαφέρει 

E τοσοῦτον τῆς ἐ ἀν ἧς T, αἴσϑησις, ὅτι τῇ μὲν ἔξωϑεν δεῖ παραγε- 
νέσϑαι τὰ προαξόμενα αὐτὴν εἰς ἐνέργειαν, τὸ δρατὸν xal τὸ ἀχηυστὸν xal τὸ 

ἅπτόν-: ἣ δὲ ἐπιστήμη οἴχοϑεν ἔχει τὰ ἐπιστητά" τὰ γὰρ νοήματα ἐπιστητά 

ἐστι τὰ χαϑόλου, ἅπερ αὐτὴ συναϑροίζει χαὶ ἑαυτῇ peser χαὶ ἐπ᾿ αὐτῇ 

προχειρίζεσθαι, ὅταν βούληται, τῇ δὲ αἰσϑήσει τὰ χαϑέχαστα ὑπέχειτο χαὶ 

τὰ ἐν μέρει, ταῦτα δ᾽ ἔξωϑεν xal τῆς φύσεως ἔργα, οὐ τῆς ψυχῆς. διὸ 
νοῆσαι μὲν ἐφ᾽ ἡμῖν, ὅταν βουλώμεϑα, αἰσϑέσϑαι δὲ οὐχ ἐφ᾽ ἡμῖν, ἀλλ᾽ 

ἀνάγχη ἔξωϑεν ὑπάρχειν τὸ αἰσϑητόν. διὰ OE τοῦτο xal ὅσαι τῶν τεχνῶν 

ποιητιχώτεραι, ἃς τῶν αἰσϑητῶν ἐπιστήμας ὠνόμασεν ᾿Αριστοτέλης, χαὶ 
περὶ τὸ xo ἕχαστον μᾶλλον T, περὶ τὸ χαϑόλου, οὐδὲ αὗται ἐνεργοῦσιν, 

ὅταν προαιρῶνται. ἣ γὰρ ὕλη xoi ταύταις ἔξωϑεν, ὡς χαλκααπε υὲν ὃ 
; onm ct UR EE 2 A ; ax 

χαλχός, οἰχοδουιχῇ δὲ οἱ λίϑοι. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ὕστερον, νῦν δὲ 

λέγομεν ὅτι ἐστὶ τὸ αἰσϑητιχὸν δυνάμει, οἷον τὸ αἰσϑητὸν ἐντελεχείᾳ. τὸ 

δὲ δυνάμει ὅπως ἀχουστέον, προείρηται, ὅτι οὐχ ὡς τὸν παῖδα λέγομεν 5 

δυνάμει στρατηγόν, ἀλλ᾽ ὡς τὸν ἐν ἡλικίᾳ ὄντα xol ἕξιν ἔχοντα. πάσχον 
μὲν οὖν οὐχ ὅμοιον, πεπονθὸς δὲ ὡμοίωται xai ἔστιν οἷον ἐχεῖνο. | 

ππυνυυττὰὰν τὐὐὐνονυυ νυ τὺ τυ M ——À— 2 1924 7 um uu 

6. Πῶς δὲ ἐπ᾽ αὐτοῦ τὸ πάσχειν ἀχουστέον, xal ὅτι μὴ χυρίως, ipm iic 104 
A τίνα γάρ ἐστι xà πάσχοντα χυρίως, xol τίνα τὰ ἀλλοιούμενα, διώρισται ἐν 

τοῖς ἘΡΠΈΕΡΟΙς λόγοις ἱχανῶς. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ μήτε τῆς δυνάμεως ἔχομεν 

ὄνομοι ἴδιον ἐπὶ τῶν τὴν && t ἐχόντων; μήτε τοῦ τὴν ἕξιν 
, ) ἐνέργειαν, χρώμεϑα μὲν i αὐτῶν τῇ χοινῶς λεγομέ "i 

, 

χοινῶς λεγομένῳ πάσχειν, διαστελλόμεϑα δὲ xà σημαινόμενα. ὅτι γὰρ οὐ 

l 96 suprascr. Q: om. PC 2 μὲν om. Q: incl. s 11 τοῦτο as 19 χαὶ 

(post ὁρατὸν) om. C 22 χαϑέχαστα)] χαϑ᾽ αὑτά C 24 αἰσϑάνεσϑαι QCs et 
Arist. 26 ἐπιστήμονας O ante ᾿Αριστοτέλης add. ὁ Q 90 λέγωμεν P 

ἔστι om. 9 84 μὴ suprascr. P 98 et 39 χοινὴ Cs 
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πάσχουσα xoptoc T, αἴσϑησις ὑπὸ τῶν MANN ἀλλ᾽ οὐδὲ ἀλλοιουμένη 104 

έχεται αὐτῶν τὰ εἴδη, δῆλον ἐχεῖϑεν: οὐ γὰρ λευχὴ γινομένη τῶν λευχῶν 

- λαμβάνεται, οὐδὲ ϑερυὴ τῶν ϑερμῶν, οὐδ ὲ i ncs τῶν γλυχέων, ἀλλ᾽ 

ἐχμάττεται uiv τὰ εἴδη τῶν αἰσθητῶν xal τοὺς λόγους ἄνευ τῆς ὕλης, 1 

5 ὥσπερ ὃ χηρὸς τὸ εἶδος τῆς χρυσῆς σφραγῖδος ἄνευ τοῦ χρυσοῦ, οὐ μὴν 

ὕλη γινομένη τῷ εἴδει, οὐδὲ nganopevin σωματιχῶς, ἀλλ᾽ οὐδὲ σχηυαστι- 
ζομένη ἐπιπολῆς" 6 γὰρ χηρός, εἰ xal μὴ τὴν ὕλην δέχεται τῆς σφραγῖδος, 

' 

ἀλλ᾽ ἐπιπολῆς ἐσχήμανίδατο; ἢ δὲ αἴσϑησις ὅλη δι᾿ ὅλης τὸ € εἶδο ὃος ἀναλαμ.- 30 

βάνει τοῦ αἰσϑητοῦ χαὶ οὐ μεταβάλλουσα ἐχ E ἕξεως, ἧς πρότερον εἶχεν, 
"Ὁ 

10 ἀλλὰ τοὐναντίον ἣν ἔχει τελειοῦσα χαὶ βεβαιουμένη τῷ ἐνεργεῖν. τοιοῦτον μὲν 
x 

οὖν ἢ χαϑόλου αἴσϑησις, xaU' ἐχάστην δὲ ἰὸ 
LI 

c /, ν᾿ εν T 

9 pneov* οὐδὲ Tap ὃ ΣῊΝ 25 
i 

λόγος αὐτῆς ἀχριβῶς ἂν εἴη χοινός, ἐπειδὴ xal 

χαὶ τὸ ὕστερον. τοῦ δὲ περὶ ἑἕχάστης αἰσϑήσεως λόγου πρότερον τὰ 

αἰσϑητὸ διαιρετέον. 
Ml 15 Τῶν τοίνυν αἰσϑητῶν τὰ μὲν xa9' abr ἐστιν αἰσϑητά, τὰ δὲ χατὰ 

συμβεβηκός. χαὶ τῶν xaÜ' αὑτὰ τὰ μὲν χοινά ἐστιν ἁπασῶν (τῶν at- 105 
: d A ^ /N ὟΝ M e ΄ * , 7 

GüXcsev), τὰ ὃὲ ἴδια xal ἕχάστην: ἴδια μὲν ἐχάστης, ὧν οὐχ οἷον τε 

ἄλλην ἀντιλαμβάνεσθαι χαὶ περὶ ἃ ἥχιστα ἀπατᾶται, εἰ χατὰ φύσιν τε 
Y M $x 2 "Ta -Ὁ ὙΆ - » i "Ἢ ROI o) 

ἔχοι xui μηδὲν ἐμποδίζοι τῶν ἔξωϑεν, otov ἢ ϑέσις T, διάστηυα ἀσύμμετρον" 5 
m UAE ) zs - e ^ δ ^ e ^ 1 20 esee: γὰρ Tu τα Xunta 7 ὄφις, ὅταν αὐτή te ἔχῃ εἰλιχρινῶς Aat 

διὰ χαϑαροῦ τοῦ ἀέρος τὰς ἐνεργείας ποιῆται χαὶ ἀπὸ Sues poo διαστήυατος 
, 

χαὶ τῶν χρωμάτων οὕτως xeu. μένων. οὕτως δὲ ἔ; κει χαὶ Tj ἀχοὴ περὶ τοὺς ψόφους" f y: à 

, 

δεῖ γὰρ αὐτὴν τε ὑγιαίνειν xat τὸ μεταξὺ ἠρεμοῦν εἶναι xat τὸ διάστημα σύμῳμε- 10 

tpov. οὕτως xal περὶ χυμοὺς ἣ γεῦσις. ἢ δὲ ἁφὴ πλείους μὲν ἔχει 
5 

διαφορὰς χαὶ οὐχ 
ν 

τῷ Qt οἷόν τε ἕνὶ nap ὀνόματι τὸ ὑποχείμενον ταύτῃ τῇ 

αἰσϑήσει, ὡς τὸ χρῶμα ἐστιν ἐπὶ τῆς ὄψεως xal οἱ ψόφοι ἐπὶ τῆς ἀχοῆς᾽ 1ὅ 

χαὶ γὰρ λείων xai τραχέων xai σχληρῶν χαὶ μαλαχῶν xai βαρέων xoi 

χούφων χαὶ Cone xal ψυχρῶν x«i ξηρῶν xoi ὑγρῶν ἀντιλαμβάνεται, xol 

ἔστι πεντὰς αὕτη Domen ἀνώνυμος ἑνὶ χαϑάπερ εἶπον ὀνόματι. οὐ μήν, εἰ xol 20 

80 πλείω ταύτῃ τὰ ὑποχείμενα, ἕτερον τρόπον ἐνεργεῖ περὶ αὐτὰ T, ὅνπερ ἑχάστη 

τῶν λοιπῶν περὶ τὰ ἴδια, ἀλλὰ χαὶ αὐτὴ περὶ τὰ αὑτῆς ἥχιστα εὐεξαπάτητος" 
χαὶ ὥσπερ T, ὄψις οὐχ ἐξαπατᾶται τί τὸ Xp. ἀλλὰ τί τὸ Bu ες 25 

οὐδὲ ἢ ἀχοὴ τίς ὃ ψόφος, ἀλλὰ τί τὸ ψοφοῦν 7, ἐν ποίῳ τόπῳ, πότερον ἐν δεξιᾷ 

ἢ ἐν ἀριστερᾷ, T, ὄπισϑεν T, ἔμπροσϑεν: οὕτως xai τ ἁφὴ τ τ σχληροῦ μὲν 

35 ἀντιλαμβάνεται xaü' αὑτήν, τί ὃὲ τὸ σχληρόν, οὐχ ota τε εἰπεῖν χαῦϑ᾽ 

αὑτήν. τὰ ui» οὖν | τοιαῦτα λέγεται ἴδια ἑχάστης εἶναι αἰσϑήσεως, χοινὰ 106 

δὲ πλειόνων χίνησις ἠρεμία ἀριϑμὸς σχῆμα μέγεϑος. ἀλλὰ χίνησις μὲν 

ἁπασῶν χοινόν τι τῶν αἰσϑήσεων᾽ disnumuigyscat γὰρ αὐτῆς xoi ὄψις xol 

dxoc* ᾿ἵἵππων p! ὠχυπόδων ἀμφὶ χτύπος οὔατα βάλλει. ἀλλὰ xal ὄσφρησις ὅ 

10 τοιοῦτο Cs 12 αὐτῆς] αὐτὸς Qs 16. 17 τῶν αἰσϑήσεων addidi 
18 post cei add. χαὶ Cs 22 ἔχοι ΡΟ 27 μαλακῶν xai σχληρῶν Ὁ 

91 αὑτῆς] αὐτῆς Q εὐεξαπάτητος (εὖ in ras.): ἀνεξαπάτητος PC 93 τόπῳ ex 

τρόπῳ Q 39 ἵππων] K 539 
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προσιόντος χαὶ ἀπιόντος τοῦ ὀσφρητοῦ, xoi γεῦσις ὁμοίως, T, 0E ἁφὴ χαὶ 100 
Ψ 7 ^N 5 » , 5 ' M » , ME» * ' σαφέστερον. τάχα δὲ οὐ μόνον χίνησις, ἀλλὰ χαὶ ἠρεμία xoi ἀριϑυὸς χοινὰ 

πασῶν αἰσϑητὰ τῶν αἰσϑήσεων: ἑχάστη γὰρ οἵα τέ ἐστι τῶν ἰδίων αἰσϑητῶν 10 

συμπαρατηρεῖν τὸν ἀριϑυόν. μέγεϑος 0S xot σχῆμα χοινὰ μάλιστα τῇ τε δράσει 
x EPI e - RN es hz OR λένε » ἣγτὸ n Pl fu^ δ ^ *, » 

5 χαὶ τῇ ἁφῇ. χατὰ συμβεβηχὸς δὲ λέγεται αἰσϑητὰ ὃ xa αὑτὰ μὲν οὐχ ἔστιν 
αἰσϑητά, τῷ 0& συμβεβηχέναι τοῖς ἁπλῶς αἰσϑητοῖς: αἰσϑητὸς γὰρ ὃ Διάρους 15 

c M e ΄ sd ΄ ) - , 3 ὦ » 

υἱὸς ἢ ὃ Διάρης οὐχ T, Διάρης, ἀλλ᾽ ὅτι συμβέβηχε τῷ Διάρει χαὶ λευχῷ 
ΟΣ ) , AN A A A , ^ e P] , 

εἶναι. ᾿Αριστοτέλης δὲ τὰ χατὰ συμβεβηχὸς αἰσϑητὰ οὕτως ἐρμηνεύει" 
χατὰ συυμβεβηχὸς γὰρ τούτου αἰσϑάνεται, διότι τῷ λευχῷ τοῦτο συμβέβηχεν 

10 ob αἰσϑάνεται, ὥσπερ ἂν εἰ λέγοι ὅτι χατὰ συμβεβηκὸς τοῦ Διάρους 20 

αἰσϑάνεται, ὅτι τῷ λευχῷ συμβέβηχε Διάρει εἶναι. ἔϑος δὲ αὐτῷ πολλάχις 

χαὶ ἐπὶ τῶν ὑποχειμένων τῷ τοῦ συμβεβηχότος ὀνόματι χεχρῆσϑαι, ὥσπερ 
χαὶ ἐν Κατηγορίαις: περιαιρουμένων γάρ φησι τῶν ἄλλων, ὅσα συμβεβηχότα 25 
5 Χ τῶ E UNS , 2? Ὁ 3, τῷ ^" ' ' Com M Ν᾿ $3 ἐστὶ τῷ δεσπότῃ, οἷον τοῦ ἄνϑρωπον εἶναι xai τὰ ἑξῆς. διὸ xal οὐδὲν 

15 πάσχει φησὶν ὑπὸ τῶν τοιούτων f, αἴσϑησις Tj τοιαῦτά ἐστιν, οἷον T, ὄψις 
ον πω ΄ Vx ΄ 2 [4 , ' t ' e ΄ 2 , 5 ' Χ - ὑπὸ τοῦ Διάρους T| Διάρης ἐστίν: οὐ γὰρ δρατὸν ὃ Διάρης ἐστίν, | ἀλλὰ τὸ 107 

- ΄ - ^ Q? LES 2 mA A Duca , 2 , M 
χρῶμα Διάρους. τῶν δὲ χαϑ᾿ αὑτὰ αἰσϑητῶν τὰ ἴδια χυρίως αἰσϑητά, xoi 

-* M πρὸς ἃ fj ἑχάστης πέφυχεν οὐσία τε xal ἐνέργεια. περὶ ὧν xal δὴ λέγομεν 
Ἁ 5 τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῆς ὄψεως ποιησάμενοι. 

90 ΘΕΜΙΣΤΙΟΥ͂ ΠΕΡῚ ΨΥΧΗΣ. 5 

AOTOX TETAPTO. 

Tat » »y- 36 ^ M e , 4 e A Ὑ σ e M 
^ hz - ur- T7 . ^, T - Ξ- 1. Τῆς ὄψεως ἴδιον αἰσϑητὸν τὸ ὁρατόν: ἢ γὰρ ὄψις ὅρασις, ἣ δὲ 

ὅρασις πρὸς τὸ δρατόν. ὁρατὸν O& λέγω πρώτως τὸ χρῶμα" εἰ δέ τι χαὶ 

ἄλλο ἐστὶν ὁρατόν, προϊὼν ὃ λόγος μηνύσει: δοχεῖ γάρ τινα ἐν φωτὶ μὲν 10 
5 , m eo PANI — , D , CON , 5 , N 25 οὐχ ὁρᾶσϑαι, ὅπερ ἴδιον τῶν χρωμάτων, ἐν σχότει δὲ λάμπειν, ἀνώνυμα δὲ 

ἑνὶ ὀνόματι. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὥσπερ ἔφην προϊὼν 6 λόγος διαχρινεῖ, νῦν 
δὲ τοσοῦτον χείσϑω τὴν πρώτην, ὅτι τὸ ὁρατόν ἐστι χρῶμα. τοῦτο δὲ 1ὅ 

εἶναι πέφυχεν αἰεὶ ἐπὶ τῆς τῶν σωμάτων ἐπιφανείας, T, χαϑ᾽ αὑτὴν ὁρατή, 
Q? A A5 , o 2 ΄ ? € , M e , $55 o x40' αὑτὴν δ᾽ οὐχ ὅτι ἐνυπάρχει αὐτῆς ἐν τῷ λόγῳ τὸ ὁρατόν, οὐδὲ Oct 

30 αὐτὴ ἐν τῷ λόγῳ τοῦ δρατοῦ περιέχεται, οἵπερ ἦσαν δύο τρόποι τῶν xal 
αὑτὰ ὑπαρχόντων, ἀλλ᾽ ὅτι πάντως ἐν ἑαυτῇ ἔχει τὸ χρῶμα, xal οὐχ 90 

οἷόν τε ἄνευ χρώματος ἐπιφάνειαν σώματος οὔτε εὑρεῖν οὔτε νοῆσαι. ἐπεὶ 
τοίνυν τὸ αἴτιον τοῦ δρατὴν εἶναι τὴν ἐπιφάνειαν ἐν αὐτῇ ἐστὶ τῇ ἐπιφα- 

7 6u] $ €s 9 διότι] ὅτι Arist. τοῦτο — (10) αἰσϑαίνεται scripsi ex Arist.: 

οὗ αἰσϑαίνεται τοῦτο cup. 11 ὅτι τῷ λευχῷ C: om. PQ, sed ὅτι λευχῷ in marg. 
δὲ] γὰρ (8 13 ἐν ΚΚατηγορίαις] 1. 1235 non ad verbum relata φησι add. P? 
16 ὁρατὸν om. Ms ἐστὶν (alterum) om. QC 20 de titulo v. Praef. 25 οὐχ] 

νὴ Ὁ 21 τοῦτο C! in marg. ἃ: οὕτω PQC 28 post ἣ add. ἐστι Cs 
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, UJ - , ) ^ e * ^ Q? e. y e ΄ ^ εἰ 

νεία,. διὰ τοῦτο E ἂν T, ἐπιφάνεια χαῦ αὑτὴν ὁρατή. τῷ μὲν οὖν 108 

ὑποχειμένῳ ταὐτὸν τό τε ὁρατὸν xol τὸ χρῶμα, τῷ Ao ὃξ ἕτερον" τὸ 
e υὲν và δρατὸν πρὸς τὴν ὅρασιν λέγεται, τὸ χρῶμα δὲ xaü' αὑτό, xol 5 

y Ὁ 1 M M 

δρατὸν μὲν οὐχ ἔστιν ἀπελϑούσης τῆς ὁράσεως, εἰ μὴ δυνάμει, χρῶμα δὲ 
ἣν Ἃ e mM “ ^ - , » 

οὗ χωλύεται εἶναι, xdv yu δρᾶται. πᾶν δὲ γρῶυα χίνησ'ίς ἐστι τοῦ xac 
m ' —- , ^ Li , e 

ἐνέργειαν διαφανοῦς, xal τοῦτό ἐστιν αὐτοῦ ἢ φύσις, xol οὐχ ἔστιν δρατὸν 
» , lj , - X E , ^ ' 

ἄνευ φωτός, ἀλλὰ πάντως ἕχαστον χρῶμα ἐν φωτὶ δρατόν. διὸ περὶ φωτὸς 10 

πρῶτον λεχτέον, τί ἐστιν, εἴπερ διὰ τοῦτο γίνεται δρατὸν τὸ χρῶμα. πρῶτον 

δὲ τί τὸ διαφανές: τούτου γὰρ τὸ φῶς οἷον ἐνέργειά τις χαὶ τελειότης. 
, , 7 e MOT N e , b] Q? CON N e 3 » Λέγω τοίνυν εἶναι διαφανὲς ὅ ἐστι μὲν ὁρατόν, οὐ χαῦ΄ αὑτὸ δὲ δρατὸν 15 

΄ [o - , - 5 1, ^O , , Ὁ - NES 3 δ" M 

ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν, ἀλλὰ Ot ἀλλότριον χρῶμα. τοιοῦτον ὃξ ἐστιν ἀὴρ xa! 
Led] y T » M , ΄ [4] ' 5 - ΄ noy ss KA 

ὕδωρ, εἴποις δ᾽ ἂν xoi λίϑους τινάς, ot xol αὐτῷ τούτῳ τῷ ὀνόματι 

προσαγορεύονται, χαὶ τὴν ὕελον χαὶ τὰ χέρατα χαὶ ἄλλας φύσεις σωμάτων, 

υάλιστα δὲ τὸ ἀΐδιον xai ϑεῖον σῶμα. xai τοῦτο μὲν πρώτως διαφανές, 20 

δευτέρως δὲ 6 ἀήρ, τρίτον δὲ τὸ ὕδωρ, ἔπειτα ὅσα ἐφεξῆς ἠριϑμήσαμεν - ep - d 1ρ. ρ 2 d “ - J 2zems it h Tl ee Y. 
i 
σὰ 

xul τούτων ἕχαστον διαφανὲς οὐχ ἣ ὕδωρ οὐδ᾽ ἢ ἀήρ, ἀλλ᾽ dj χοινῆς 

τινὸς φύσεως ἅπαντα χεχοινώνηχεν, δι᾿ ἣν ἐνυπάρχουσαν αὐτοῖς x«i ἔστι 30 

διαφανῆ χαὶ ὀνομάζεται. γίνεται οὖν ἅπαντα ταῦτα ὁρατὰ οὐ OU οἰχεῖον 

χρῶμα: οὐ γὰρ ἂν εἴη τι διαφανὲς χεχρωματισμένον, ἀλλ᾽ ὅσα μάλιστα 

ἀχρωμάτιστα, ταῦτα μάλιστα διαφανῇ. δρᾶται οὖν, εἴπερ δρᾶται, δι᾽ 

ἀλλότριον ὡς ἔφην χρῶμα" χινεῖται γὰρ ὑπὸ τῶν ἀλλοτρίων χρωμάτων, 80 
$ «2 

χινεῖται δὲ οὐχ ὡς | ἀλλοιοῦσϑαι, οὐδ᾽ ὡς μεταβάλλειν εἰς αὐτά. οὐδ᾽ 109 

ὥσπερ ὁ χηρὸς τῶν σφραγίδων δέχεται τὰ γλύμματα. οὗτος μὲν γὰρ 
^. -— n M 2 N σ NE) E A , M ἐπιπολῆς, ὃ δὲ ἀὴρ ὅλος δι᾿ ὅλου παραπέμπει τῇ ὄψει τὰ χρώματα, xot 

»7ἤ D Ee] 3 - 
Ὁ ἂν Ἣν, 9 

* 2p ᾽ αὐτὸς ἐνίοτε ἅμα τὰ ἐναντία πλείοσιν ὄψεσιν, ὅπερ οὐχ olo Q^ 

, εἰ συνετρέπετο τοῖς χρώμασι xal συνηλλοιοῦτο. παραπέμπει δὲ οὐχ αἰεὶ 
y 4 ΧΟ y 27 | AST & 1 SX » ἣν ἦν 1 0€ A ^ 

τὰ χρώματα πρὸς τὴν ὄψιν οὔτε ὁ ἀὴρ οὔτε τὰ ἄλλα τὰ προ ΡΠ Bio 

φανῆ. ἀλλ᾽ ἡνίκα ἂν jon ἐνεργείᾳ διαφανῆ" 1 νεται ὃξ ἐν ES διαφανῆ 10 
3 

τίν 

διαφανὲς ἐνεργείχ" ἀεὶ γὰρ φωτὸς παῤουσίᾳα. τὸ μὲν οὖν ϑεῖον σῶμα ds 
P Ld e 

^ 

t 

* ET , M AN gi M Aj 

αὐτῷ παρξεστι xat tO φως, 0 O&€ «Tp καὶ τὸ λο RB d οτὲ μὲν δυνάμει, ποτὲ 

(η. 

QU 

Ario. “ , - 5 - B ^ , , aes es o 

δὲ ἐνεργείᾳ διαφανῆ. ἐν οἷς οὖν δυνάμει τὸ φῶς, ἐν τούτοις ἐστὶ xat τὸ 
n » 8 ' » 3 M M "4 ὃ , A N - ὡς 

σχότος" οὐδὲν γὰρ ἄλλο ἐστὶ τὸ σχότος T, τὸ δυνάμει διαφανές, τὸ δὲ φῶς 10 

ἐντελέχειά τις xol τελειότης τοῦ διαφανοῦς T διαφανές. οὐ γὰρ ἣ ἀήρ, 

οὐδὲ ἣ ὕδωρ ἑτέρα γὰρ ἑχάστου χκαϑ’ ὅ ἐστιν ἕχαστον τελειότης, 1| δὲ 

πλάνη πάντων "ΕΠ τὴς τὸ φῶς" οἷον γὰρ ypaOud ἐστι τοῦ διαφανοῦς, τὸ 30 

δὲ οἷον εἶπον, ὅτι οὐ χρωματίζει τὸν ἀέρα τὸ φῶς, ὥσπερ ἣ λευχότης τὴν 
, 5 2 ΡΣ ΚΡ, P] € 3f Ὁ , SN ec , [r4 ' 

ν Φ ν ς " . χιόνα, ἀλλ᾽ αἴτιόν ἐστι τῷ ἀέρι τοῦ γενέσϑαι αὐτὸν ópatov, ὥσπερ τὰ 

6 4 om. Q Ἵ πάντως Éxactov etiam Arist. SUX: πᾶν τὸ ἑχάστου Arist. rell. 

ὁρατόν] ὁρᾶται Arist. ΕΤῪ 9 post τί add. ἐστι Ms 117 τινὸς] legit ἐστί τις 

qoot; ut Arist. UX: τις om. Arist. rell. évomdpyoucav] legit ἐνυπάρχουσα ut 

Arist. SUVX: ὑπάρχουσα Arist. rell. 24 ἐπὶ πολλῆς Q τὰ om. Q 

25 àv suprascr. Q 21 τὰ (post ἄλλα) om. Cs προδιειρημένα Q 28 γίνεται 

-- διαφανῆ add. Q? in marg. 91 γίνεσθαι C 
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χρώματα τοῖς σώμασι τοῦ δρᾶσϑαι αἴτια γίνεται, xol προάγει τὸ δυνάμει 109 
M , 

διαφανὲς εἰς τὸ veo ἐντελεχείαᾳ. ἔστι δὲ οὔτε t UA 
5 ^ Ll πῦρ αὐτὸ φῶς 95 

ree [d (y 9 ΣΧ ' 3 b] ^ 

οὔτε ὁ ἥλιος οὐδὲ τὰ λοιπὰ ἄστρα, ἀλλ᾽ ἢ ἐν τῷ διαφανεῖ αὐτῶν παρουσία, 

χαὶ τοῦτο χοινὸν ὑπάρχει τοῖς τοιούτοις ἅπασι σώμασ' τὸ δύνασϑαι τὰ 
^ , ^ I “Ὁ M , - e. , ' - * - ὅ δυνάμει δια φανῇ ἐνεργείᾳ ποιεῖν, xal μάλιστα τῷ ἡλίῳ xal τοῖς λοιποῖς 110 

i , Ro N €- ' ' y » -«"» » x d ϑείοις σώμασι, δεύτερον δὲ τῷ πυρὶ xol εἴ τι ἄλλο πυρῶδες. ἔοιχεν οὖν 
ΜΕ ^ ? e MN 

τὸ φωτίζειν, ἀλλ΄ fj τινὸς ἄλλης φύσεως xexot- οὐχ Tj πῦρ ὑπάρχειν αὐτῷ 

νγώνηχεν. δῆλον δὲ xai a τῶν παρ᾽ ἡμῖν ζώων, οἷον τῶν χαλουμένων 5 
LAM , [4] - , Ln /F CN [r4 3 rex] EX πυγολαμπίδων, ἃ πῦρ μὲν οὐχ ἔχει, φωτίζει δὲ ὅμως χατὰ τὸ μέγεϑος τοῦ 

10 σώματος τὸν πέριξ ἀέρα. 
ν΄, Y Er M ^ b »y » ^N e , ' , Y - Τί μὲν οὖν τὸ δ'αφανὲς εἴρηται, εἴρηται Ob ὁμοίως xal τί τὸ φῶς, 10 

e » ^w »Q? ὦ - » 8X 3 y , 9 ἃ , y. Jj ^ ὅτι οὐτε πῦρ οὐ ὅλως σῶμα οὐδὲ ἀπορροὴ σώματος οὐδενός (εἴη γὰρ ἂν 

x«i οὕτως σῶμα)" ἀλλὰ πυρὸς T τοιούτου τινὸς ἐν τῷ διαφανεῖ παρουσία, 

παρουσία OE οὐχ ὡς f, τῶν χιρναμένων πρὸς ἄλληλα, οὐδ᾽ ὡς τῶν ἐν τῷ 

15 αὐτῷ τύπῳ παραχειμένων digitus (ἅπαντα γὰρ ταῦτα σωμάτων τὰ πάϑη)" 15 
5 ) e [4 — No , ^ , 

ἀλλ᾽ ὡς ἢ τοῦ δρῶντος ἐνέργεια ἐν τῷ πάσχοντι, μᾶλλον δὲ τελειουμένῳ. 
» — ^ ^ ^ , » , 

οὔτε γὰρ σῶμα διὰ σώματος χωρεῖν ὅλον OU ὅλου δυνατόν, οὔτε δύο 
, [£4 wa ' UIN , e «s ^ - »y 9e 2 δέδ SENS 2 σώματα ἅμα χατέχειν τὸν αὐτὸν τόπον, ὡς διὰ πολλῶν ἔμπροσϑεν ἀποδέδειχται. 20 

- ^ , Ὁ» ΄ 3 - Ἃ e , bl 

ἐχρῆν GE παχύτερην εἶναι τὸν ἀέρα, ἡνίχα ἂν ἔχῃ τὸ ge ς T, ὁπηνίχα dv 
- ^ ^ - , , 

Xj τὸ σχότος, νῦν ὃὲ τὸ ἐναντίον δοχεῖ. ἄλλως δέ, εἰ τὸ σχότος στέρησις 
- ^ - M M , - ; , ὦ 

ν τῷ διαφανεῖ τῆς τοῦ πυρὸς παρουσίας, 5 τούτου παρουσία τὸ φῶς ἔστι, 96 

παρουσία δὲ ἅπασα σχέσις τοῦ παρόντος πρὸς ἐχεῖνο, ᾧ πάρεστι, χαὶ "ee σῶμα. 

ἔτι δὲ εἰ σῶμα τὸ φῶς, χἂν ἐχινεῖτο ὑπὸ τῶν πνευμάτων. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν ἢ χίνησις 
» - , “" e ΄ 

αὐτοῦ χατὰ φύσιν Tv ἣ εἰς τὸ χάτω, εἴγε xal ier τοῦ πυρὸς τὸ 

25 φῶς. ἔτι ἐχρῆν ἐν | χρόνῳ χινεῖσϑαι τὸ idi εἴπερ σῶμα ἦν, νῦν δὲ 1] 
jt) , OX. [d 2 M , M zit € N [£4 c WE 

αὕρηως ἅπας ὁ οἰχος πυρὸς εἰσχομισϑέντος φωτίζεται, μᾶλλον δὲ ἅπας ὃ 

ἀὴρ ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. ᾿Εἰμπεδοχλῇς δι οὐχ ὀρθῶς λέγει, οὐδ᾽ εἴ τις ὅ 
sS e , e m » 

ἄλλος οὕτω λέγει, ὡς χινουμένου τοῦ φωτὸς χαὶ γινομένου πρῶτον μεταξὺ 

τῆς qs (καὶ τοῦ περιέχοντος, εἶθ᾽ οὕτω πρὸς τὴν γῆν, ἡμᾶς δὲ λαν- 

30 ϑάνοντος διὰ τὴν ταχυτῆτα τῆς χινήσεως: τοῦτο γάρ ἐστι xal παρὰ τὴν 
, - , ^ ΄ε ' x A , 3 nd M ^ ἐν τῷ λογῳ ἀλήϑειαν χαὶ παρὰ τὰ φαινόμενα. ἐν μιχρῷ μὲν γὰρ δια- 10 

΄ € , »v *, * | - M A 

στήματι xal μιχροῦ φωτὸς χίνησις λάϑοι dv, dm NR δὲ elg δυσμὰς 

λανθάνειν τηλιχούτου σώματος χίνησιν μέγα λίαν τὸ αἴτημα. 

"Eaw δὲ χρώματος μὲν δεχτιχὸν τὸ ἄχρουν, ψόφου δὲ τὸ ἄψοφον, 
N E e - "4 ΤΕΣ ΩΣ b/4 9- M M Ὁ Xo E. d M ' dt 5 "YS - 38 ὡσπεὲερ σχήματος τὸ μὴ ἔχον οἴχειον ὄχημα, χαὶ χυμοῦ τὸ μὴ ἔχον otxsetoy T5 i 

- , » ^ ^ , c —- AJ 

χυμόν. ἄχρουν δέ ἐστι τὸ διαφανὲς οἰχείου χρώυατος" διὰ τοῦτο γὰρ 

διαφανὲς xal χινεῖται ὑπὸ τῶν ἀλλοτρίων χρωμάτων: ὡς εἴπερ οἰχεῖον 

εἶχεν, ἐχεῖνο ἂν ἀντιφράττον ἐκώλυε τὴν αἴσϑησιν τῶν ἀλλοτρίων. ἀλλ᾽ 30 

2 post αὐτὸ add. τὸ C 8 δὲ] δὴ Ms 9 ὅμως} ἴσως Q 11 εἴρηται 
iteratum vid. legisse ut Arist. V 15 «à πάϑη om. Ὁ 17 ὅλον] ὅλως C 

19 post δὲ add. zai as 26 ἀϑρόως add. P (P??) in marg. 28 πρώτου C 

29 χαὶ τοῦ περιέχοντος addidi 9l ἐν "τῷ λόγῳ etiam Arist. SUX: τοῦ λόγου Arist. 

rell, ἀλήϑειαν etiam Arist. SUVX: ἐνάργειαν (ἐνέργειαν) Arist. rell. 
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ὅταν uiv ἐνεργείᾳ γένηται διαφανὲς ὑπὸ τοῦ φωτός, τότε γίνεται αὐτοῦ |l] 

οἷον χρῶμα τὸ φῶς, χαὶ τηνιχαῦτα γίνεται χαὶ αὐτό πως ὁρατὸν χαὶ αἴτιον 
τοῖς σώμασι τοῦ ὁρᾶσϑαι: ὅταν ὃὲ δυνάμει, οἷον δοχεῖ τὸ σχότος εἶναι, 
τότε xal αὐτὸ ἀόρατον xal ἀφαιρεῖται τῶν ἄλλων χρωμάτων τὴν ϑέαν. 25 

5 ἀόρατον δ᾽ ἔφαυεν τὸ σχότος οὐχ ὅτι παντελῶς οὐχ ὁρᾶται, ἀλλ᾽ ὅτι 
μόλις: διαχρίνει γὰρ χαὶ τὸ σχότος ἢ ὄψις, ὥσπερ χαὶ ἅπασα αἴσϑησις 

τὴν στέρησιν τοῦ αὐτῆς αἰσϑητοῦ, T, δὲ αὐτὴ φύσις | xai τὸ αὐτὸ Omo- 119 

χείμενον 6:5 piv σχότος, ὃτὲ ὃὲ φῶς ἐστίν, Hos τὸ αὐτὸ ὑποχείμενον 

πᾶντα ὃὲ τὰ δρατὰ ἐν φωτὶ ὁρατά, 

10 ἀλλὰ τὸ uiv οἰχεῖον ἑχάστου χρῶμα ἐν φωτὶ 

φωτὶ οὐχ δρᾶται, ἐν δὲ τῷ σχότῳ χινεῖ τὴν 

ῥητέον, εἴπερ ὀρϑῶς ἀφώρισται ἴδιον χρώματος εἶναι τὸ χινητιχὸν τοῦ xat 

ἐνέργειαν διαφανοῦς, T, ἄλλον τρόπον, οἷον τὰ πυρώδη φαινόμενα χαὶ ἐν 

νυχτὶ λάμποντα, ὧν ἕν uiv γένος οὐχ ἔστι, διόπερ οὐδὲ ὀνομάζεται ἕνὶ 10 

15 ὀνόματι, πολλοῖς δὲ οὖσι xal διαφέρουσι xav εἶδος ἀλλήλων ἕν χοινὸν 
ὑπάρχει τὸ πυρώδη εἶναι δοχεῖν xul λάμπειν ἐν σχότει" τοιοῦτοι δὲ xal 

ὃτὲ μὲν δρᾷ, ὁτὲ δὲ τυφλοῦται. οὐ 
^ 

ὧν 
y ^N μόνον, ἔνια δὲ ἐν piv τῷ 5 

αἴσϑησιν, ἅπερ T, οὐ χρώματα 

ol μύχητες xal χέρατά τινων ζώων xai ἰχϑύων χεφαλαὶ xal λεπίδες χαὶ 1 

ὀφθαλμοί, x«i ξύλα δέ τινα σεσηπότα" xal τούτων δὲ ἑἕχάστου τὸ ui 

οἰχεῖον χρῶμα ἐν φωτὶ ὁρᾶται, τὸ δὲ πυρῶδες τοῦτο xal ἐχλάμπον ἐν τῇ 

20 νυχτὶ ἴσως οὐδὲ χρῶμα, ἀλλὰ τῶν ἡμετέρων πάϑος ὀφϑαλμῶν. 
Av ἣν μὲν οὖν αἰτίαν ταῦτα δρᾶται, ἄλλον εἶναί φησι λόγον χαὶ 30 

προσήχοντα μᾶλλον τοῖς περὶ αἰσϑήσεως χαὶ αἰσϑητῶν: λέγει δὲ αὐτὸν 

Σωσιγένης 6 ᾿Λλεξάνδρου διδάσχαλος ἐν τῷ τρίτῳ []ερὶ ὄψεως, εἴ τῳ 

πιϑανὸς ὃ Σωσιγένης, μετέχειν xal ταῦτα φάσχων φύσεώς τινος ἐπ᾽ ὀλίγον 

25 τοιαύτης, οἵας xai τὸ πέμπτον σῶμα xal τὸ ge αὕτη ὃέ ἐστι τὸ δύνασϑαι 25 

λάμπειν τε χαὶ φωτίζειν τὸν παραχείμενον ἄξρα T, τὸ gue τὸ διαφανές. 

φωτίζεσϑαι οὖν πως xai ὑπὸ τούτων τὸν ἀέρα νύχτωρ, ὅταν μὴ ὑπὸ τοῦ 
μᾶλλον φωτίζοντος χαταλάμπηται | xat ἀφανὲς τὸ παρὰ τούτων γίνηται 118 

φῶς ἀμαυρούμενον τῷ λαμπροτέρῳ. ἐν μέντοι τῇ νυχτὶ μέχρι τινὸς οἷά 

80 τε φωτίζειν τὸν πλησίον αὐτῶν ἀέρα, οὐχ ὥστε xol ἄλλα ποιεῖν ὁρατᾶ, 

ἀλλ᾽ ὡς αὐτὰ ἀγαπητῶς διαφαίνεσϑαι διὰ τὸ τὴν οὐσίαν ἐχείνην ὀλίγην ὅ 

αὐτοῖς ὑπάρχειν, παρ᾽ ἧς τὸ φῶς. xal τὸ πῦρ δὲ αὐτὸ τὸν μὲν πλησίον 

ἀέρα οὕτω φωτίζει, ὥστε xai τὰ τῶν ἄλλων χρώματα ποιεῖν ὁρατά, τὸν 
πόρρω δὲ οὕτως, ὥστε ἑαυτὸ μόνον ποιεῖν ὁρατόν. νῦν δὲ ἐπὶ τοσοῦτον 10 

35 ἔστω δῆλον, ὅτι τὸ μὲν ἐν φωτὶ δρώμενον τοῦτο χυρίως χρῶμά ἐστι" τοῦτο 

γὰρ ἣν αὐτῷ ἰρπμᾶτι εἶναι τὸ oed εἶναι τοῦ xax. ἐνέργειαν logie τὸ 
δὲ ἐν σχότει ἣ οὐ χρῶμα, ἡ τ τοῦς ὥστε δύο εἶναι διαφορὰς ταύτας 

τῶν iml te xal JR ὅτι τὰ μὲν ἐν φωτὶ δρᾶται ἐν σχότει δ᾽ 1 

οὔ, τὰ δὲ ἐν σχότει μὲν ἐν φωτὶ δὲ οὔ. τὸ πῦρ δὲ λυφοῖ τ» ν ἀμφοῖν ὁρᾶται, χαὶ 

( αὑτῆς scripsi: αὐτῆς 17 χέρατα mrg. C!a: χρέα PQC λοπίδες Arist. E 
2] ὁρατὰ Arist. E 26 τὸ (alt. suprascr. P 21 6xav» CO: ὅτε PQ 93 τὸν] 

τὸ Q 35 ἔστω δῆλον] φανερόν ἐστιν Arist. 36 ante χρώματι add. τὸ (τῷ) 

Arist. praeter S 9( διαφορὰς εἶναι Q 39 τὸ πῦρ---ὁρᾶται Ο et Arist.: om. PQ 
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, 

εἰκότως: τὸ γὰρ διαφανὲς ὑπὸ τούτου γίνεται διαφανές, xal τὸ φῶς τοῦ 118 
πυρὸς ἣν τις δύναμις xoi παρουσία, ὥστε ἀναγχαίως χαὶ ἐν ἡμέρᾳ xat ἐν 90 

^ - ΄ -Ὁ , - -Ὗ-᾿ 

γυχτ quU δρατόν: φῶς γὰρ πάντως περὶ αὐτό. xai τοῦτο μόνῳ τῷ τοῦ 
νὰ πυρὸς χρώματ Mss da τὸ φωτίζειν δύνασϑαι τὸν πλησίον ἄεβα; τοῖς 

5 λοιποῖς δὲ d οὐχέτι, τάχα Ob οὐδὲ τῷ τοῦ πυρὸς χρώματι T, nin 
, Lf 

ἡ τινὸς ἄλλης φύσεως χεχοινώνηχεν: διὸ ἐχεῖνο μὲν ὁρᾶται xai ἐν 95 

ᾧ σχότει, τὰ λοιπὰ δ᾽ οὔ. ὅτι OS τὸ χρῶμα χινητικόν ἐστι τοῦ xac 
νέργειαν Heo σημεῖον: ἐὰν γάρ τις ϑῇ τὸ ἔχον χρῶμα ἐπ᾽ αὐτὴν 
τὴν ὄψιν, οὐχ ὄψεται, ἀλλὰ τὸ μὲν gros χινεῖ τὸ διαφανές, οἷον τὸν 

10 ἀέρα, ὑπὸ | τούτου δὲ ἤδη Ἡροῦς ὄντος χινεῖται p^ αἰσθητήριον, εἰ δὲ 114 

μὴ des τοῦ διαφανοῦς ἣν, ὥστε διαπορϑμεύειν ^ Xt ὥμα τῇ ὄψει, xai 

ἐπ᾿ αὐτὴν ἂν τὴν ὄψιν τιϑέμενον ἑωρᾶτο. οὐ s ὡς οὖν λέγει Δημόχριτος 5 

οἰόμενος, εἰ γένοιτο χενὸν τὸ μεταξύ, δρᾶσϑαι ἂν ἀχριβέστερον: τοῦτο γὰρ 
ἀδύνατον: ἀλλοιουμένης γὰρ τῆς αἰσϑήσεως χαὶ οἷον πασχούσης γίνεται 

15 τὸ ὁρᾶν. ὑπ᾽ αὐτοῦ μὲν οὖν τοῦ ὁρωμένου χρώματος οὐ πάσχει: ἢ γὰρ 
Χ - LIA ἂν υᾶλλον ἔπασχεν ἐπιτιϑεμένου τῇ Ong λείπεται 5 ὑπὸ τοῦ μεταξύ" 10 

τοῦτο δέ ἐστι τὸ διαφανές. ὥστε οὐχ ὅπως ἂν 
^ - 5 ) δῶν Ἃ * 5| 

τοῦ χενοῦ, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἂν ἑωρῶμεν ὅλως Nue ὃς p ὃ EU. αὐτὸ 

ἀλλοιούμενον οὕτω τὴν αἴσϑησιν ἀλλοιοῖ, 

90 "Q δὲ αὐτὸς λόγος χαὶ περὶ ioa xal περὶ ὀσμῆς ἐστίν: οὐδὲ γὰρ 15 

οὐδὲ τούτων οὐδὲν ἁπτόμενον τῶν ὀργάνων χινεῖ τὴν αἴσϑησιν, ἀλλ᾽ ὑπὸ 

υὲν ὀσμῆς χαὶ ψόφου τὸ μεταξὺ χινεῖται, ὑπὸ δὲ τούτων τὰ αἰσϑητήρια. 

ἐὰν δὲ αὐτοῖς τις τοῖς ὁ opi άνοις ἢ d ἢ ὀσμὴν προσαγάγῃ, otov τῷ 

ΤῊΝ τῶν υὐχτ pn 7, οὐδ᾽ ὅλως ἄν χινήσειξ 30 

:] 2 

ῷ 
x ,F A , 2 e ^M ^ , R74 ^ 

25 ταύτας τὰς αἰσϑήσεις T, αν ὁμοίως. περὶ ὃξ ἀφῇς xal γεύσεως ἔχει μὲν 

δι ἣν δὲ αἰτίαν, ὕστερον λεχϑήσεται. τὸ δὲ μεταξὺ ὁμοίως, οὐ δοχεῖ Of: 
TTA 3 , py PA » ἢ q κι V (ew , b] σ ΚΣ 
ψόφου xai ὀσμῆς ἀὴρ xal ὕδωρ, οὐχ ἡ ἀὴρ x«i ὕδωρ, ἀλλ᾽ ὥσπερ τὸ 3 

διαφανὲς χοινὸν ἦν πάϑος τῶν δύο μάλιστα τούτων στοιχείων, δι᾿ οὗ 
παραπέμπει τὰ χρώματα, οὕτως ἄλλο τι ὑποληπτέον χοινὸν εἶναι πάϑος 

»} 

80 τῶν αὐτῶν τούτων στοιχείων, ὃ παραϊπέμπει τοὺς ψόφους, xol αὖ ἄλλο, 115 

ὃ παραπέμπει τὰς ὀσμάς: ὀνομάζουσι δὲ οἱ ἐξηγηταὶ τὸ μὲν διηχές, τὸ 

δὲ δίοσμον: οὐ γὰρ αὐτός γε ᾿Αριστοτέλης. φαίνεται γὰρ xai τὰ ἔνυδρα 

τῶν ζώων ἔχειν αἴσϑησιν ὀσμῆς, ἀλλ᾽ ὃ zt ἄνϑρωπος xai τῶν ζώων ὅσα 5 
A 

ἀναπνεῖ ἀδυνατεῖ ὀσμᾶσϑαι μὴ ἀναπνέοντα, τὰ δὲ Δ χαὶ μὴ ἀναπνέοντα 

35 ὅμως ὀσμᾶται. T, δὲ αἰτία xal περὶ τούτων ὕστερον As oigo. νῦν δὲ 

f ἐχ τῶν δρατῶν δῆλόν ἐστι, τί ποτέ ἐστιν xal ἢ ὄψις" ἣ γὰρ δύναμις ἣ 

δεχομένη τοὺς τῶν χρωμάτων λόγους ἄνευ τὴν ὕλης διὰ τοῦ μεταξὺ δια- 
φανοῦς ὄψις ἂν εἴη. 

9 τοῦτο] τούτῳ P 15 4j €: ΡΟ 16 δὲ] δὴ Arist. ETW 18 àv 
om. O 28. 24 bis τῷ πόρῳ C: τὸ πόρρω PQ 30 et 31 ὃ] o C, fort. recte 
96 ὁρατῶν] εἰρημένων Cs χαὶ om. Cs 

ΝΣ, χω δ. «. .....». 
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e M a δὲ HJ y POL ES ^ foot ER TU E PORE Ie, eR Nn UN E 
. Μετὰ δὲ τὴν ὄψιν περὶ ἀχοῆς ῥητέον xai πρό γε τῆς ἀχοῆς περὶ 115 

» e e e ^ ^ , ^ 

ψόφου. ἔστι δὲ διττὸς ὁ ψόφος ὁ μὲν ἐνεργείᾳ τις, ὁ δὲ δυνάμει: τὰ μὲν 

γὰρ οὐδ᾽ ὅλως φαμὲν ἔχειν ψόφον οὔτε δυνάμει οὔτε ἐνεργεία, οἷον σπόγγους 15 
' » ' Χ 4 3 Ἁ Y ' ^ , ^ D! MI , /, -* 

χαὶ ἔρια, τὰ OE ἔχειν, ἀλλὰ ποτὲ μὲν δυνάμει ποτὲ δὲ xal ἐνεργεία, οἷον 
t M , 4 σ , ' - e o b! * - ^ 

5 χαλχὸν xai λίϑους xal ὅσα στερεά τε xai λεῖα, ἅπερ ὅταν μὲν ἠρεμῇ, Oo- 
, Ἁ , » er ^N / € 3 , , ,F ^ ' 

γάμει τὸν ψόφον ἔχει, ὅταν ὃὲ πλήττηται ὑπ΄. ἀλλήλων, τότε δὴ χαὶ 90 

ἐνεργείᾳ ψοφεῖ. ψοφεῖ δέ, ὅταν δύνηται ἑαυτοῦ μεταξὺ xal τῆς ἀχοῆς 
Ὁ ? , ^ ΄ 

ἐμποιῆσαι τὸν xat ἐνέργειαν ψόφον. γίνεται ὃὲ ὁ xav ἐνέργειαν ψόφος 

αἰεί τινος πρός τι xal ἔν τινι’ σώματος γὰρ στερεοῦ πρὸς σῶμα στερεὸν 
- T4 ΄- e ^ , 

10 xai ἐν dépt οὐ γὰρ οἷόν τε ἄνευ φορᾶς πληγὴν γενέσϑαι, αὕτη δὲ πάντως 25 

ἐν ἀέρι, πληγὴ δὲ οὐχ ἢ τυχοῦσα ποιεῖ τὸν ψόφον οὐδὲ τῶν τυχόντων 
ἧς - A9 E A , , 1 ^ T 1 ' - E 

σωμάτων, οἷον xat ἐρίου xat σπόγγου, ἀλλὰ δεῖ εἶναι στερεὰ χαὶ λεῖα T, 
€ bi , iJ , ΄ ' , e Y ' 

χοῖλα ἢ πλατέα τὰ | μέλλοντα ποιήσειν τὸν ψόφον. ἣ piv γὰρ ἰ "t 

αἰτία τοῦ urs ϑρύπτεσθϑαι τὸν ἀέρα" Oei γὰρ αἀϑρόον χαὶ wf διῃρημένον ux Up c ἔρα" δεῖ γὰρ póov xai μὴ διῃρημένον 
M 

b 1à προσπεσεῖν, ὥστε xwToat τὴν dxofv* T, πλατύτης δὲ τοῦ πλείω τὸν ἀέρα 

ex χαταλαμβάνεσϑαι ὑπὸ τῶν dodgoóvtov* τὰ χοῖλα δὲ ὅτι πολλὰς ἤδη πληγὰς 
- 1 1 , 2^ - ES - - ΄ 3. 7 5 ) 

ποιεῖ μετὰ τὴν πρώτην ἀδυνατοῦντος ἐξελϑεῖν τοῦ χινηϑέντος ἀέρος, ἀλλ 

ἐνειλουμένου xai ἐπὶ πολὺ σειομένου, ὃ μάλιστα ἐπὶ τῶν χαλχῶν ἀγγείων 
συμβαίνει χαὶ τῶν Ouotov, ἐφ᾽ ὧν xol fj, λειότης συντρέχει. ψόφος δὲ χαὶ 10 υμβαίνει xol τῶν δμοίων, ἐφ ὧν xal f, λειότης συντρέχει. ψόφος δὲ xai 
A ἌΡ m 5 [£d] 5 ) -* ] CN cr ^N 5 M v -T 

20 ἐν dépt xat ἐν ὕδατι, ἀλλ᾽ ἧσσον ἐν ὕδατι. ὅμως δὲ εἰ xal μᾶλλον τοῦ 
e e UN -Ὁ- A J , x , 5 , 6 A $ $5 à 

ὕδατος ὃ ἀὴρ συντελεῖ πρὸς ψόφον, ἀλλὰ οὐχ αὐτάρχης ὃ ἀήρ, οὐδὲ χύριος 

τοῦ ψόφου, ἀλλὰ δεῖ xoi ποιῶν σωμάτων xai ποιᾶς πληγῆς» ποιῶν υὲν 1 

στερεῶν τε xal λείων xal πλατέων χαὶ χοίλων, ὡς προειρήχαμεν, ποιὰν δὲ 

τὴν πληγὴν ὅτι σφοδρὰν xai ταχεῖαν, ἵνα wt, φϑάσῃ διαιρεϑεὶς ὃ ἀὴρ xai 

25 διαφύγῃ τὴν χίνησιν τοῦ ῥαπίζοντος" εὔϑρυπτος γὰρ χαὶ εὐόλισϑος, διὸ xal 

ταχείας δεῖ τῆς πληγῆς. ἐπεὶ εἰ xal τύμπανον τυμπάνῳ ἠρέμα προσάγοις, 90 

οὐ ποιήσεις ψόφον, at δὲ μάστιγες ποιοῦσι τὸν ψόφον χαὶ at ῥάβδοι παρα- 

πλησίως αὐτὸν τύπτουσαι τὸν ἀέρα, χἂν τῇ ταχυτῆτι προλαμβάνουσαι αὐτοῦ 
T ἣν τὴν ϑρύψιν, ὥσπερ xai εἰ ἄμμου σωρὸν φερόμενον παίσοι τις προλαμβάνων 25 

80 τῇ πληγῇ τὴν φοράν" τηνιχαῦτα δὲ τοὺς δύο ἀναδέχεται λόγους ὃ ἀὴρ τόν 
»ὋὮἝὉ- “ὦ Re 

τε τοῦ τυπτομένου σώματος xoi τὸν τοῦ ἐν ᾧ τύπτεται. 
hi 2 2». ^N yd o La ' 2 Hon Ὁ ΄ TOW mA Hyd δὲ γίνεται, ὅταν ὃ πληγεὶς ἀὴρ ὑπὸ τοῦ φψοφήσαντος ἢ 

φωνήσαντος προσπεσὼν στερεῷ τε xal λείῳ xai ἑνὶ [ὄντι διὰ τὸν τόπον 117 
5 3 » 

τὸν ὁρίζοντα αὐτὸν xal χωλύοντα ÜpóTtecUa: εἰς τοὐπίσω πάλιν ἀποπάλληγται, 

35 ὥσπερ σφαῖρα. ἔοιχε δὲ ἀεὶ μὲν γίγνεσϑαι ἠχώ, ἀλλ᾽ οὐχ ἀεὶ σαφής. 
M e 

ἀναχλᾶται μὲν γὰρ ἀεὶ ὃ πληγεὶς εἷς djp* οὐδὲ γὰρ οἷόν τε dv ἦν αὐτόν 5 
» X ' 

τινα dxoósty ἑαυτοῦ φωνοῦντος. ἀλλὰ τὰ πολλὰ συμβαίνει τὴν ἀνάχλασιν 
M » -« ΟΝ 

διαλανθϑάνειν, χαϑάπερ xal ἐπὶ τοῦ φωτὸς" χαὶ γὰρ τὸ φῶς ἀεὶ μὲν ἀνα- 

1 ἀχοῆς prius] ψόφου καὶ ὀσφρήσεως Arist. EW Xy: ᾧ. κ. ἀχοῆς Arist. rell. 2 ἐνεργείᾳ 

10 ἐν om. Q οὐ yàp—(11) ἀέρι add. P in marg. 14 μὴ Q?(?) in marg. et €: 

om. P 16 ὅτι fort. delendum 20 ei om. Q 22 post πληγῆς add. xoi Cs 

.. δυνάμει etiam Arist. E: ἐνέργεια... δύναμις Arist. rell. 4 xoi (post δὲ) om. € 

28 χἂν] καὶ Z 95 post ὥσπερ add. «ei Cs 96 ἀεὶ om. Q 
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XAüvat* οὐ γὰρ ἂν ἐγένετο φῶς xai ἐν ταῖς σχιαῖς, ἀλλὰ σχότος παντελὲς 117 
yx —- f , Jf , ) , sd , ^M ΄ ,€ [74 

ἔξω τοῦ ἡλιουμένου ἀέρος. ἀλλ amp οὕτως ἀναχλᾶται ἁπανταχόϑεν, ὥσπερ 
7 

ἀπὸ τῶν λείων οἷον ὕδατος T, ἀργύρου: διὰ τοῦτο OE οὐδὲ ἀναχλᾶσϑαι 

δοχεῖ" ἐχ γὰρ τῶν λείων χαὶ στιλπνῶν ἢ ἀνάχλασις ἐχδηλοτέρα διὰ τὸ xai 

5 σχιὰν δύνασϑαι ποιεῖν τὸ ἀποπαλλόμενον φῶς, ὅπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀνα- l5 

χλάσεων οὐ συμβαίνει. οὕτως οὖν χαὶ ἠχὼ πανταχόϑεν μὲν γίνεται τοῦ Pe] e 
S tn Jd , , * , M nd , M * 

deon0g ἀναχλωυένου. οὐ πανταὶ όϑεν 62 γεγωνεῖ. ἐὰν μὴ ὃ πληγεὶς doo 
ἣ p] i , Iu li li 

᾿ς 

Hu ᾿ / [4] 5 , ^ γι ᾿Ξ ji M , 
λείῳ χαὶ χοίλῳ pna χαὶ ἕν ἐπίπεδον ἔχοντι" ἔν Sp τὸ τοῦ λείου 90 

, 

10 ὡς εἷς xat ἅμα. T, δὲ τραχύτης. διαιρεῖ χαὶ ὥσπερ Ἐν τὰ zi 
^ , 

t 

τοῦ ἀέρος ψαϑυροῦ χατὰ φύσιν ὄντος xai εὐδιαιρέτου. χύριος uiv οὖν οὐχ 
^ 

ἔστιν ὃ ἀὴρ τοῦ ὄόφου, χυριώτατος δὲ τῶν ἄλλων στοι) γείων" διὸ χαὶ ὅσοι 25 Ἱ 
΄ 

τὸ χενὸν χύριον olas Br τοῦ ἀχούειν, χενὸν ἡγούμενοι τὸν ἀέρα, οὐ 

πάντη διαμαρτάνουσι. 

15 Ψοφητιχὸν μὲν οὖν ἐστὶ τὸ χινητιχὸν ἑνὸς ἀέρος συνεχοῦς μέχρις ἀχοῆς, 
5 Ἁ ^N s 3. - rar E - ^ A I DS - So *, ' 9 ec * ἘΞ ἃ:. 

αλκοὴ ὃε συμφυὴς ἀερι ἐγχατῳχοδόμη ται (4p ἐν τοις ὦσιν ἀρ ὑπὸ τῆς 118 
; E t φύσεως τῇ μήνιγγι συμϑϑης χαὶ τῷ ἐν αὐτῇ πνεύματι ἐν d πρώτῳ ἣ 

ν too αἴσϑησις. χινουμένου τοίνυν τοῦ ἔξω uc eee: διάδοσις εἰς τὸν 

συνε E αὐτῷ γινόμενον: συνεχὴς γὰρ up ἀέρι, xal οὔχ' ἅπτεται, — οὐδὲ 5 

20 ὕδωρ ὕδατος, ἀλλ᾽ ἕν γίγνεται. παραπέμπει οὖν ὃ ἔξω διὰ τοῦ εἴσω τὴν 
φωνήν, διόπερ οὐχ $x παντὸς μορίου τὸ ζῶον ἀχούει, ἀλλ᾽ ἐν ᾧ μόνῳ 

ὑπὸ τῆς φύσεως ὁ ἀὴρ ἐγχατῳχοδόμηται. αὐτὸς μὲν δὴ ἄψοφον ὃ ἀήρ" 10 
, y A J A , 5 » , ) »( ^ $ , M 

οἰχείαν γὰρ ἀρχὴν ψόφου οὐχ ἔχει, ἀλλ᾽ εὔϑρυπτος xal εὐδιαίρετος xal 
εὔειχτος ἅπαντι σώματι. ὅταν δὲ χωλυϑῇ ϑρύπτεσϑαι xol διαχεῖσϑαι, ἣ 

25 τούτου χίνησις ψόφος. ὃ δὲ ἐν τοῖς ὠσὶν ἀὴρ γίνεται μὲν συνεχὴς χαϑάπερ 
» - Y » y1 M €M SURX m 3 e Y o 5 p a» ἔφην τῷ εξω, ἄψοφος δὲ μᾶλλον αὐτὸς τῇ olxsia φύσει: ὥστε cu. 15 

αἰσϑάνεται πάσας τὰς διαφορὰς τῶν ἔξωϑεν ψόφων μὴ buo r4 ὑπὸ 

οἰχείου σάλου" γίνεται γὰρ ὥσπερ μεϑόριον ὁ τῇ μήνιγγι συμφυὴς ἀὴρ τοῦ 
» , M w- un - ^ — YR € AE E N M E »- LE : 

τε εἴσω πνεύματος τοῦ αἰσϑητιχοῦ xal τοῦ ἐξζωϑεν ἀέρος, xal οὐχ $a τὸν 90 
€ ^ 

30 ἀέρα τὸν ἔξωϑεν πλήττειν τῶν υἱἦνιγγα, ἀλλὰ αὐτὸς ὑποδεχόμενος τὰ εἴδη 

πτ 
εἶ 

ος εἶναι τῇ αἰσϑητιχῇ ἀρχῇ 
* τῶν ψόφων διὰ τὸ εἷς xal ἤρεμος xal ἀϑρυ 

, διαπέμπει. ὅτι δὲ οὐχ εἰσιόντος τοῦ ἔξωϑεν ἀέρος οὐδὲ τὴν μήνιγγα αὐτοῦ 
εἶ πλήττοντος, ἀλλὰ τὸν ἐν τοῖς ὠσὶν i d τὸ dxoósw συμβαίνει, δῆλον 25 

μάλιστα, ὅταν ἀχούωμεν χαὶ ἐν ὕδατι. οὐ γὰρ εἴσεισι τὸ ὕδωρ ἄχρι τῆς 
, 3 ) e “- 5 - ΟῚ a S. * A b] as M e 

35 μήνιγγος, ἀλλ΄ ἅπτεται τοῦ ἐν τοῖς ὠσὶν ἀέρος. ἀλλὰ ἐνταῦϑα υὑὲν T 
^ ^ e ' ^ Ὁ * YU Lal 

διαφορὰ τῶν στοιχείων τὴν ἁφὴν ἔνδηλον ποιεῖ ἀέρος δὲ πρὸς ἀέρα ἁφὴ; 
. , e ΄ , , ) [4 

οὐχ ἔστιν, ἀλλ᾽ εὐϑὺς συνεχὴς γίνεται ὃ ἁπτόμενος. ἀλλ᾽ ὥσπερ τὸ ὕδωρ 119 
3 , ^ , P» UM * 

εἴπερ εἰς τὸ οὖς mapappusí(m, χωλυόμεϑα ἀχούξιν, οὕτω χαὶ ὃ ἔξωϑεν ἀὴρ 

1 οὐ] οὐδὲ Arist. EW ἐγίνετο C et Arist. 2 ἡλιωμένου C πανταχόϑεν Q 
6 οὖν om. Q: incl. s 14 πάντη] πάνυ Cs 22 αὐτὸς] αὐτὸ Arist. 

26 post ἔφην eras. ἐν Q 21 αἰσϑάνεσϑαι Cs 90 ἔχδηλον C 91 ὃ suprascr. P 
98 παραρρυείη Q(?)C: z«pappor PQ': "scrib. παραρρύει vel παρερρύη Spengel 
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ὅταν διὰ σφοδρότητα πληγεὶς αὐτῆς ἅψηται τῆς υήνιγγος. χαὶ τοῦτο ἢ [19 

φύσις εὐλαβουμένη ἐν τῷ διὰ τῶν ὥτων πόρῳ τὰς ἕλιχας ἐμηχανήσατο, ὥστε 
βᾳδίαν εἶναι τὴν εἴσδυσιν μήτε τοῦ ὕδατος μήτε τοῦ ἔξωϑεν ἀέρος εἰς τὴν 

ἀχοήν. ὥσπερ οὖν τὸ ὕδωρ τὸ ἐπὶ τῆς κόρης xal αὐτὸ διαφανὲς ὑπάρχον δέχεται 

ὅ παρὰ τοῦ ἔξω διαφανοῦς τοὺς τύπους τῶν χρωμάτων χαὶ παραπέμπει τῇ 10 

ὄψει, οὕτως 6 ἐν τοῖς ὠσὶν ἀὴρ δέχεται παρὰ τοῦ ἔξωϑεν τοὺς ψόφους 

xal τῇ ἀχοῇ παραπέμπει. ἀλλὰ τοῦ μὲν δγροῦ τοῦ ἐπὶ τῆς χόρης προε- 

βάλλετο ὑμένας ἢ φύσις τὴν σχέδασιν αὐτοῦ φυλαττομένη (οὐ γὰρ οἷόν cs 15 

Tw τὸ ὑγρὸν συμμένειν "wy, ὥσπερ ἀγγείῳ τινὶ συνειλημμένον)" ἢ wav, 

10 δὲ αὐτὴν περιέχει μᾶλλον (τὴν ἀχοὴν T) τὸν ἐν τοῖς ὠσὶν ἀέρα (ἔδει 
γὰρ αὐτὸν SPEED εἶναι τῷ ἔξω), ἀντὶ σχεπάσματος δὲ ai ἕλιχες οὐχ ἐῶσαι 
ὕρύπτεσϑαι αὐτὸν xai διαχεῖσϑαι. χάματος δὲ υήνιγγος βλάβη τῆς dxoT, 20 

ὥσπερ xal χάματος τοῦ ἐπὶ τῇ χόρῃ ὑμένος βλάβη τῆς ὄψεως. οὐ μήν, 

ἐπεί γε ἀχίνητον ἔφην τὸν ἐν τοῖς ὠσὶν dra παντελῶς αὐτὸν EE ον 
15 ἀχίνητον εἶναι, ἀλλὰ ἀχίνητος οὕτως, ὅτι οὐ μεϑίσταται ὅλος οὐδὲ ἄλλος 25 

χαὶ ἄλλος ὑπάρχει, ἀλλ᾽ 6 αὐτὸς ἀεὶ διαμένει συμφυὴς ὧν τῇ μήνιγγι xol 

τῇ ἀχοῇ, ἐπεὶ τοῖς γε μορίοις οἰχείαν τινὰ χίνησιν del χινεῖται ἤρεμον xal 

ἀτάραχον" διὸ xal ἠχεῖ τὸ οὖς ἀεὶ ὑπὸ τῆς τοιαύτης χινήσεως. 6 δὲ 

ψόφος οὐχ ἣ τοιαύτη | χίνησις ἦν, ἀλλ᾽ [o] ἀλλότριος xol μὴ ἴδιος. χατὰ 120 

20 φύσιν δὲ ἀέρι παντὶ τὸ χινεῖσϑαι, διὸ xal ἐν ταῖς μάλιστα νηνεμίαις 

χινεῖται ὃ ἀήρ᾽ xol τοῦτο (vexat ἔχδηλον διὰ τῶν ξυσμάτων, οὐδεπώποτε 
γὰρ ἠρεμεῖ. διὰ τοῦτο ὃὲ χἂν προσϑῶμεν χέρας τοῖς ὠσίν, ἀχούομεν ψόφου, 5 

χινεῖται γὰρ 6 ἐν τῷ χέρατι τὴν οἰχείαν χίνησιν. σημεῖον δὲ τοῦ ὑγιαίνειν 

τὴν ἀχοὴν τὸ ἠχεῖν τὸ οὖς" δῆλος γὰρ 6 ἀὴρ ὃ συμφυὴς τῇ μήνιγγι χατὰ 
25 φύσιν ἔχων xoi οἷον ζῶν. πότερον ὃὲ ψοφεῖ τὸ τυπτόμενον ἣ τὸ τύπτον: 10 

7| δῆλον ὡς udo: ἀλλὰ τὸ μὲν ὡς πάσχον, τὸ δὲ ὡς ποιοῦν, πεῖσις δὲ 

ποιήσει τῷ μὲν ὑποχειμένῳ ταὐτόν, τῷ λόγῳ δὲ διενήνοχεν. ἔστι δὲ 6 

ψόφος ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν πάϑος ἀέρος, διττὸς δὲ οὗτος: 6 μὲν γὰρ τοῦ 

μεταξὺ τῶν συναραττόντων σωμάτων, ὃ δὲ χατὰ τὴν ἐχξίνου χίνησιν ἐχ 1 

80 διαδοχῆς ἀποπαλλόμενος" ὅπερ ἐστὶ τὸ ἀχουόμενον, ὅταν ἀχοῆς ἐπιλάβηται. 

οὐδὲ τὸ παράδειγμα ᾧ χέχρηται ᾿ Αριστοτέλης πάντη ἔοιχε. φησὶ γὰρ τὸν 
ψόφον εἶναι ug τοῦ δυναμένου χινεῖσϑαι τὸν τρόπον τοῦτον, ὃν τὰ 90 

Reve, ἀπὸ τῶν λείων, ὅταν τις χρούσῃ. τὰ μὲν γὰρ ἀφαλλόμενα 

χωρίζεται ὧν ἀφάλλεται, 6 δὲ Sd ψοφήσας ἈΠ οὐχ αὐτὸς ἀφάλλεται 

35 ἐπὶ τὴν ἀχοήν, ἀλλὰ τὸν συνεχῇ ἀέρα χινεῖ, xal ἔοιχε μᾶλλον τοῖς χύμασιν, 
ὧν ἄλλο ὑπ᾽ ἄλλου προωϑεῖται. 25 

, 

At δὲ BUE τῶν ψόφων ἐν τοῖς xav! ἐνέργειαν ψόφοις DRE χὰ 

ἐπεὶ μέχρις ἂν ἢ ψοφητιχὰ τῇ δυνάμει, ἄδηλος ἢ τῶν ψόφων τῶν παρ᾽ 

9 ἔξωϑεν Ms ἀλλὰ) καὶ Ὁ 7. ὃ προεβάλετο Q 9 μῆνιγξ O: μῆνιξ ΡΟ 
10 αὐτὴν scripsi: αὐτὴ τὴν ἀκοὴν ἢ addidi 13 ὥσπερ] ὥς versu alter- 
nante iteravit Q χάματος] vid. legisse 420215 ὅταν χάμῃ: om. Arist. ETWy 
19 6 delevi 28 διττῶς P 29 συνταραττόντων C τὴν om. Q: incl. s 
92 δυναμένου] δυνάμει P àv] ὅνπερ Arist. 93 μὲν om. C 94 πρῶτος Q 
ψοφήσας C: ψοφίσας PQ 98 ψόφων etiam Arist. Ty: Ψοφούντων Arist. rell. 

Comment. Arist. V 3. "Themist. de anima. 5 
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αὐτῶν γινομένων » τῶν ἄλλων αἰσϑήσεων, 120 διαφορά. ὥσπερ γὰρ ἐπὶ 
, 

t 
e 5 A , , , ^ ' 

ὅταν αἰσϑητὰ θὲ θύω ἐνεργείᾳ, τότε διαφορᾶς παρα- 80 
Ὁ ἢ’ e M —M , D 

δείχνυσιν, οὕτως ἔχει | xai ἐπὶ τοῦ decus ψόφου δὲ πρῶται διαφοραὶ τὸ 19] 

^ 

χαὶι τας 

^ 

ὀξὺ xal τὸ βαρύ, ταῦτα δὲ λέγεται χατὰ μεταφορὰν ἀπὸ τῶν ἁπτῶν" τὸ 
^ -“ , Mw Ἁ , i ' - 

5 μὲν γὰρ ὀξὺ τῷ σχήματι χινεῖ τὴν σάρχα T, τὸ σῶμα ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ 
9 EX ^ M ^N AA 2 ) 2X» E o χὰ FUE , 2 ^» Y. E Α το 

ἐπὶ πολύ, τὸ δὲ ἀυβλὺ ἐπ᾽ ὀλίγον ἐν πολλῷ χρόνῳ. οὕτω δὲ ἔχει xal 5 
, M - , -Ὁ b! 74 ^ 'N , Ἁ ^ Y $7 ἮΝ - Ἁ ^N 

ἐπὶ τῆς ἀχοῆς τὸ ὀξὺ xol τὸ βαρύ: τὸ μὲν γὰρ ὀξὺ οἷον χεντεῖ, τὸ δὲ 
- , - 

βαρὺ oiov ὠϑεῖ, ὥσπερ xal τὸ ἀμβλύ, διὰ τὸ χινεῖν τὸ μὲν ἐν ὀλίγῳ 
, 51x , Y 5 WS cd , 2 5 , 3 Y 

χρόνῳ ἐπὶ ποιοὶ τὸ δὲ ἐν πὸ x χρόνῳ ἐπ᾽ ὀλίγον. οὐ ταὐτὸν οὖν τὸ 10 
A - - ^N ^ "EC »y md. 5 - 10 ὀξὺ τῷ ταχεῖ, οὐδὲ τὸ βραδὺ τῷ βαρεῖ ὡς οἴονταί τινες, ἀλλ᾽ ὅτι συμβαίνει 

15 

30 

à 

τοῦ μὲν ὀξέος ταχεῖαν εἶναι τὴν χίνησιν, τοῦ δὲ ἀμβλέος T, τοῦ βαρέος 

διὰ τοῦτο ἀπὸ τῶν λει ραν χαὶ μᾶλλον 
“ Ἁ , 5 ὦ γὼ ὅτι ϑᾶττον τὴν χίνησιν ἐνδίδωσι 

βραδεῖαν, λεπτοτέρων χαὶ 

τεταμένων ὀξύτερος ἦχος ἀποτελεῖται, 

τῷ ἀέρι xai διὰ τοῦ ἀέρος τῇ ἀχοῇ. 15 

Φωνὴ δέ ἐστι ψόφος ἐμψύχου: τῶν γὰρ ἀψύχων οὐδὲν φωνεῖ, ἀλλ᾽ 
σ ΄ Y e $35 dors ΄ nove , , m RE 
ὅταν λέγηται εὔφωνος ὃ αὐλὸς xal ἣ λύρα, χα ὁμοιότητα λέγεται τῷ ὑπὸ 

πολλὰ δὲ τῶν 30 

ἄναιμα πάντα, ταῦτα δέ ἐστι τὰ ἔντομα 

, 5 » 5 , ^ X ΤΡ »} - 

τοιούτων ὀργάνων ἐνίοτε xai τὰς λέξεις ἀποσαφεῖσϑαι. 
ζώων οὐχ ἔχει φωνήν, οἷον τά τε 

χαὶ τὰ ὀστραχόδερυα xal τὰ μαλαχόστραχα" ὁ x ἀπ 
ἀποτελούμενος ἦχος ὑμένος τινός ἐστι ψόφος. ἀλλ᾽ οὐδὲ oi 

γὰρ CE ἐστιν ἢ φωνή, ot δὲ οὐ δέχονται τὸν 25 
ν 

τοῖς βραγχίοις 

ζώου μὲν οὖν ψόφος f, φωνή, οὐ 

e 

τὸ τῶν τεττίγων 

ἰχϑύες φωνοῦσι, 
M —- 2 / Á 5.9 

χαὶ τοῦτο εὐλόγως" ἀέρος 
U ἀέρα ἅτε ἐν ὕδατι διαιτώμενοι. τοὺς δὲ ἐν τῷ ϑχενοῷ ψοφεῖν 

υᾶλλον T, φωνεῖν dv τις νομίσειεν. 
M , » X -- Fr 

παντὶ | μορίῳ: οὐ γὰρ τῷ τυχόντι" 125 παντὸς δὲ ὥσπερ ἔφην, ἀλλ᾽ οὐδὲ 
- 1 M M - ^ M cx M , 2 ^ 

ψοφοῦμεν γαρ χαι τὰς χειρας συμπαταγοῦντες" ttyt οὖν χαι πῶς: ἐπειδὴ 

) -* c , M , N r 2 d 

ὧν ἅπας ψόφος, τὸ τῦπτον τὸ τυπτόμενον ἐν ᾧ 
) € , 5 2 M ^ - , 5 A M 2 

ὑπτεται οὐχ ἐπὶ τῆς φωνῆς μόνον ἀλλὰ xai ἐφ 5 

οὖν τρία ταῦτά ἐστ’, δι ά 
, A X 2 τόπιεται; τὸ μὲν ἕν. ᾧ X 

σ , 2 e 5 5 δ - Χ 3. ἘΝ “ “ e 57 5 ) 

ἅπαντος ψόφου ἐστὶν ὃ ἀήρ, o0y ἁπλῶς δὲ ἐπὶ τῆς φωνῇς ὁ ἀήρ, ἀλλ 

ὃν ἐχπνέομεν xol » εἰσπνέομεν. τούτῳ γὰρ xpurol ἐπὶ δύο ἔργα, χαϑάπερ 
τῇ γλώττῃ ἐπί τε τὴν γεῦσιν xal τὴν διάλεχτον- ὧν 7 μὲν γεῦσις ἀναγκαία" 10 

πρὸς γὰρ τὸ εἶναι συμβάλλεται, διὸ χαὶ πλείοσιν ὑπάρχει: ἣ δὲ ἑρμηνεία 
ἈΕῚ d v QN M s. Vd ΄ , - , [04 ὯΝ 

χαριν τοῦ ΘὉ" οἷο XxQàt τοῖς τελειοτέροις ὑπάρχει τῶν ζώων. 0010 oT 

χαὶ τῷ ἀναπνεῖν χρῆται T, φύσις πρός τε τὴν. ϑερμότητα τὴν ἐντὸς ὡς 
ἀναγχαίῳ χαὶ πρὸς τὴν φωνήν, τοῦτο δὲ τοῦ βελτίονος ἕνεχεν. ὄργανον δὲ 15 

τῆς Evam. ὃ φάρυγξ. ἀναπνέομεν δὲ εἰσπνέοντες xai ἐχπνέοντες. 

ρυγξ δὲ ἕνεχεν πνεύμονος, τούτῳ δὲ τῷ μορίῳ, φημὶ ὃξ τῷ πνεύμονι, E 

w^ - » nd » 

χαρδία πηγῇ οὔσῃ τῆς ϑερμότητος. 

l αἰσϑητῶν C, fort. recte 16 xai] 7; C 

19 paÀaxóctpaxa CO: μαλαχόσαρχα PQ 

90 γλώσσῃ C 

355] ἡ Q 
τυπτόμενον add. xal as 

9l xai om. Arist. ET 

alterum] δὴ Qs 

i 

πλεῖον ἔχει τὸ ϑερμὸν xà πεζὰ xai τ 
᾿ » 

τὰ ἔναιμα ζῶα παράχειται γὰρ τῇ 

ὑτός τε 

post ὑπὸ add. τῶν P sed expunxit 

21 ἡ φωνὴ] ὁ ψόφος Arist. 

τε etiam Arist. ET: om. Arist. rell. 

96 πνεύμονος] πλεύμων Arist. E 

94 πλεῖον] πλεῖστον Arist. EX 

οὖν δεῖται τῆς χαταψύξεως 20 

26 post 

δὲ 
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^ - ^- e ΝΗ, "7 Jj , e. *, , » 1 δ ἃ 

xai πολλῷ μᾶλλον T, χαρδία" διόπερ ἀναγχαία T, ἀναπνοή" εἴσεισι γὰρ διὰ 199 
^o , ς , e. YR 5*1 , 1 , , τοῦ φάρυγγος ἑλχόμενος ὁ ἔξωϑεν ἀὴρ χαταψύχων τὴν ϑερμότητα. τούτου 

δὲ τοῦ ἀέρος ὃν ἀναπνέομεν T; χατὰ τὴν ὁρμὴν τῆς ψυχῆς ὑπὸ τῶν 9ὅ 

ἀναπνευστιχῶν ὀργάνων γινομένη πληγὴ πρὸς τὴν χαλουμένην ἀρτηρίαν 

φωνή ἐστιν’ ἀναπνευστιχὰ δὲ ὄργανα γλῶττα χαὶ ὑπερῶα χαὶ φάρυγξ. ἣ 
- ν ^ , Ll ’ 

Byte δὲ οὐχ ἔστι φωνή, εἰ xai διὰ τούτων γίνεται τῶν ὀργάνων: οὐ γὰρ 

χα ὁρυήν" | ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ χρέμπτεσϑαι οὐδὲ τὸ ποππύζειν φωνεῖν ἐστίν" 123 

οὐ γὰρ γίνεται μετὰ vg) τινός: δεῖ γὰρ xal τοῦτο προσεῖναι τῷ ὅρῳ 
, 

τῆς φωνῇς" σημαντιχὸς γάρ τις ψόφος ἐστὶν f, ip ἀλλὰ τῶν μὲν φύσει, 5 

οἷον ὃ τῶν ἀλόγων ζώων ad ἵνει γὰρ xal τὰ ἄλογα xà πρῶτα mam, 
IN 

τὸ ἥδεσϑαι T) τὸ PSU τῶν δὲ xal ἐνόν ον οἷον ἣ τῶν ἄνθϑρώπών. 

xai ἄλλως δὲ 7, βῆξις οὐχ ἔστι φωνή τοῦ γὰρ ἀναπνεομένου ἀέρος ἐστὶ 

zÀ"p «v7, ὃὲ οὐχὶ τούτου πληγή. ἀλλὰ τούτῳ: τούτῳ γὰρ τύπτει 10 Wf ἢ φωνὴ χ VIL A SE ὁ ΞΟ ΤΟΝ DEINDE nE 
τὸν ἀπειλημμένον τῇ ἐὺ ὧδε γὰρ χρὴ νοΐῇσαι τὸ συμβαῖνον: ὃ μὲν 

3 , , » , f cd ^ 1 

ἀναπνεύμενος ἀὴρ τὸν ἐ ἀρτηρίᾳ πλήττει, οὗτος ὃὲ αὐτὴν τὴν ἀρτηρίαν, ΟΣ 
εξ 

ὥσπερ ἐν ταῖς ἀχοαῖς à i τοῖς ὠσὶν ἐγχατῳχοδομημένος ἀὴρ ὑπὸ τοῦ 

ἔξωϑεν πληττόμενος Tio ἔπληττε τὴν μήνιγγα. TUR δὲ τοῦ τὸν 15 

ἀναπνεόμενον ios ησιμώτατον εἶναι τῇ φωνῇ τὸ μήτε εἰσπνέοντα μήτε 

ἐχπνέοντα δύνασϑαι dioe: δεῖ T χατασχεῖν τὸν εἰσπνεύσαντα vds χαὶ 

οὕτω πλῆξαι τὸν Pa ὃ γὰρ ἐπὶ πολὺ τοῦτο δυνάμενος μαχροφωνότατος. 20 

οὐ γὰρ συγχωρεῖ ἢ ἔνδον ϑερμότης Pen aue xus: συνε- 
λόντι δ᾽ οὖν εἰπεῖν ἢ φωνή ἐστι ψόφος ὑπ᾽ ἐμψύχου γινόμενος διὰ τῶν 

n5 ̂11 ἀναπνευστιχῶν μορίων τοῦ ἀναπνεομένου ἀέρος πρὸς τὸν ἐν τῇ ἀρτηρία 
ΝΠ τ icadenue vin ἀδηκότες δες ἘΣ P περιειλημμένον ἣ πρὸς αὐτὴν τὴν ἀρτηρίαν χατά τινα δρμὴν τῆς ψυχῆς 

μετὰ φαντασίας σημαντιχῇς. 
€ N 5 Ν ' * μὴ ^ , , , 5 ey e πῃ 

9. 'H δὲ ὀσμὴ xoi τὸ ὀσφραντὸν τί ποτέ ἐστιν, οὐχ οὕτω ῥβάδιον 
2 ΄“ σ M M P - M M ^ M A M n^ A 

ἀποδοῦναι, ὥσπερ xai τὸ χρῶμα xai τὸ | διαφανὲς xal τὸν ψόφον. διὰ 124 
τοῦτο γὰρ οὐδὲ ὀνόματι Eoo τὸ ien 12 din ἐστι, χαϑάπερ τὸ ἀχουστὸν 

ὅτι {ψόφος 7) φωνή, xal τὸ δρατὸν ὅτι φῶς T7, χρῶμα. αἴτιον δέ, ὅτι 

τὴν αἴσϑησιν ταύτην ἀσϑενεστάτην χεχτήμεϑα χαὶ πολλὰ τῶν ζώων dxpt- 5 
, P — 1A » Ἔ ν σ p — ἘῚ —- A , AM ^ E Ms. 

βεστέραν ἡμῶν τὴν ὄσφρησιν ἔχει, ὥσπερ τῶν πεζῶν χύνες xal τῶν πτη- 
^ » ^ ^ ΄ -Ὁ - 

γῶν γύπες. οὔχουν οὐδὲ τοσαύτας διαφορὰς χαταλαμβάνομεν τῶν ὀσφραντῶν, 

ὅσας τῶν ψόφων T, τῶν χρωμάτων, xat οὐδενὸς αἰσϑανόμεϑα τῶν ὀσφραν- 
τῶν ἄνευ τοῦ λυπεῖσϑαι 7, ἥδεσθαι, οὐχ ὡς f ὄψις οὐδ᾽ ὡς ἢ ἀχοὴ πολλῶν 10 

αἰσϑάνονται χρωμάτων xai ψόφων ἄνευ τῶν τοιούτων παϑῶν. τοῦτο δὲ 

πη τιον. τοῦ πρὸς τὴν χρείαν s ἡμῖν μεμηχανῇσϑαί τινές φασι xd 
τὴν δὲ ἔξω τῆς χρείας ἀχρίβειαν μὴ προςειληφέναι- xal διὰ τοῦτο πῶς ἔχει 15 

τοῦ P: τῆς P?QC 6 βῆξις etiam Arist. ETy: «c eras. Q: βὴξ Arist. rell. 
€ φωνεῖν] φωνὴ C 8 xal om. Pas 9 ἐστὶν ψόφος P sed correxit 

11 xoi συνθήχῃ] κατὰ συνθήχην Cs 12 8Βὴ5 Q! τοῦ] οὐ 9 18 τύπτει] 
πλήττει (8 22 ὅρος φωνῆς adscribit P in marg. 29 ψόφος ἢ addidi 
φῶς] legisse vid. 7) τὸ φῶς ut Arist. TWXy: om. Arist. rell. 93 legit αἰσϑά- 

vexat: ὀσφραίνεται Arist. ETW 34 ὡς (alterum) C: om. PQ 96 τοῦ a: om. PQOs 
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e ^ ^ » 5 ^ 5 ^ 

πρὸς ἡμᾶς, οὐ πῶς ἔστι τὰ ὀσφραντὰ διαγινώσχομεν. εὔλογον δὲ οὕτω 194 
M xai τὰ X Vse a deis τῶν χρωμάτων αἰσϑάνεσϑαι. xai uy, δήλας αὐτοῖς 

εἶναι τὰς διαφ pepe τῶν χρωμάτων πλὴν τοῦ φοβεροῦ διὰ τὴν παχύτητα 20 
2 , 

πειδὴ ufxe τὰ ὀνόματα τῶν διαφορῶν τῆς ὀσυῆς τοῦ ὀργάνου ὅμως δέ, 

5 μήτε τὴν φύσιν αὐτῶν χαταλαμβάνομεν, Bx τῶν γευστῶν μεταφέρομεν τὰς 

ἐπιχλήσεις χαὶ ταῖς τῶν χυμῶν προσηγορίαις ἀνάλογον χρώμεϑα ἐπὶ τῶν 
Ῥ ὀσφραντῶν οὐδεμία Tap λανθάνει χυμοῦ διαφορὰ τὴν γεῦσιν τὴν s 25 

νην, ἀλλ᾽ dxpiz, ταύτην ἔχομεν τὴν αἴσϑησιν: ἔστι γὰρ οἷον ἁφή τις T, 

Ἰεῦσις, τῇ δὲ τῆς ἁφῆς ἀχριβείᾳα σύμπαντα πλεονεχτοῦμεν τὰ ζῶα. διὸ 
i 

, —- e » - n pe ΄ 

10 xoi φρονιμώτατόν ἐστι τῶν ζώων 6 ἄνϑρωποης: μαλαχωτέρα γὰρ ἡμῶν T, 125 
A σὰρξ παρὰ xà λοιπὰ ζῶα, αὕτη δὲ ἣ χρᾶσις πρὸς φρόνησιν μᾶλλον ἐπιτηδεία. 

σηυεῖον δέ, ὅτι xal ἐν αὐτῷ τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων οἵ μαλαχόσαρχοι τῶν 
΄ [4 , , ^ M σχληροσάρχων ὡς ἐπίπαν εὐφυέστεροι, λέγω δὲ τὴν xax φύσιν χρᾶσιν ὅ 

ὔ » ^ ΄ 

χαὶ μή, εἴ τῳ OU ἄσχησιν T, γυμνασίαν. αἴτιον δὲ ἴσως τὸ τὴν μαλακότητα 

15 τῆς σαρχὸς εὔλυτον xai εὐδίοδον εἶναι τῷ πρώτῳ πνεύματι τῆς ψυχῆς, 

τὴν σχληρὰν δὲ οἷον δεσμὸν μᾶλλον χαὶ ἔμφραξιν. καὶ τὰ μὲν ἄλλα 
αἰσϑητήρια μορίῳ τινὶ τοῦ πνεύματος ὑπηρετεῖται" οὐχ ἔστιν οὖν γνωρίσματα 10 

τῆς ὅλης ψυχῆς" f, σὰρξ δὲ τῷ OU ὅλης διήχοντι. πλὴν ὅπερ εἶπον, οὐχ 
εὐποροῦντες τῶν οἰχείων ὀνομάτων ἐπὶ τῆς ὀσμῆς ἀπὸ τῆς γεύσεως αὐτὰ 

20 μεταφέρομεν, xol ὥσπερ τῶν a. τοὺς uiv γλυχεῖς, τοὺς δὲ πιχροὺς 15 
y 

i 

ὀνομάζομεν, οὕτω xoi τῶν ὀσμῶν τὰς μὲν Jede τὰς δὲ muxpdc. ἐνίοτε 
a υὲν οὖν ἐπὶ τῶν αἰσϑήσεων ἀυφοτέρων erus ἔχει xai τὰ ὀνόματα χαὶ τὰ 

πράγυατα, xol ὃ γλυχὺς τῇ γεύσει χυμὸς xai τῇ ὁσυῇ τ ς, ὥσπερ τοῦ 30 
-Ὁ 

μέλιτος: πολλὰ δὲ ἡδέα μὲν τῇ ὀσμῇ, πιχρὰ δὲ τῇ γεύσει, ὥσπερ τὰ 

ὶ λέγεται χαὶ ὰ a | M , e , E NA Χ μ᾿ -— ^ P4 Ἁ 

πολλὰ τῶν μύρων. ὁμοίως ὃὲ xal αὐστηρὰ ὀσμὴ xat λιπαρὰ τῷ σι 

ὀξεῖα χαὶ πάντα ταῦτα ἀπὸ τῶν γευστῶν μετελήλυϑεν. πῶς δέ ποτε χαὶ 95 ς D [ 
- - ΄, e - ' ΄ , , B 

τοῖς γευστοῖς Ἐπραχθλον τι ΚΞ ἡδονῆς xai λύπης ὅμως ἀχριβεστέρα T, 

γεῦσις τῆς ὀσφρήσεως, οὐδὲ ὁ φιλόσοφος αὐτὸς οὐδὲ τῶν ἐξηγουμένων 

τις ἐπεζήτησεν. 

80 Ἔστι δὲ ὥσπερ ἣ ἀχοὴ xai 

χούστου, ἢ δὲ | τοῦ ὁρατοῦ x«l ἀοράτου. οὕτω xai f, ὄσφρησις τοῦ 1596 

P 4 

; Out; ἢ μὲν τοῦ ἀχουστοῦ xal Avm- 

ὀσφραντοῦ xal ἀνοσφράντου: τῆς γὰρ αὐτῆς xpivat xal τὴν παρουσίαν 

τοῦ οἰχείου αἰσϑητοῦ xai τὴν στέρησιν, ἀλλὰ τὴν μὲν xaÜ' αὗτό, τὴν δὲ 

χατὰ συυβεβηχός. ἀνόσφραντον δὲ ὥσπερ χαὶ ἀόρατον πολλαχῶς" xai γὰρ 5 
HA Ml ) * M , 3 

35 τὸ ἀόρατον τὸ μὲν διὰ τὸ μηδ᾽ ὅλως τῆς φύσεως εἶναι τῶν ὁρατῶν, ὥσπερ 
i 

x ἢ xai ὃ ψόφος, τὸ δὲ διὰ τὸ μόλις ὁρᾶσϑαι ὥσπερ τὸ σχότος, τ φωνὴ χαὶ ὃ ψόφος, τὸ δὲ τὸ μόλις ὁρᾶσϑαι ὥσπερ τὸ σχότος. τὸ 
ὃὲ χαὶ διὰ τὸ βλάπτειν τὴν ὄψιν ὡς τὰ λίαν στιλπνὰ xal ἀνταυγοῦντα τοῖς 10 
*, e ' N "AUN c ) L4 

ὄμμασιν. οὕτω δὴ χαὶ τὸ ἀνόσφραντον xal τὸ μηδ᾽ ὅλως πεφυχὸς ἔχειν 

4 ἐπειδὴ om. C 5 χαταλαμβάνοντες C 10 μαλαχώτερον Ms li post ὑπη- E 

ρετεῖται add. οἷον κεχωρισμένα τῆς πρώτης as et praemisso ἔστιν οὖν C, qui om. sequentia r 
e oz , ^ H ^ € , ^ n 

οὐχ — ὅλης 29 1| ὀδμὴ Arist. E 80 ἔστι C: ἐπεὶ PQ ante 7, ἀχοὴ a 

add. xai Arist. ET 
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» Ἁ Y x iJ » ^ ' , , ^ * [s »y , ofr? 

ὁσμὴν χαὶ τὸ μιχρὰν ἔχον xal τὸ φαύλην λίαν xal οὗ ἣ ὄσφρησις οὐχ 126 
ἀνέχεται. τὰ αὐτὰ δὲ xal ἐπὶ γευστοῦ xal ἀγεύστου διαιρετέον. 

- e » ' e - ΄ ΟῚ R, 

Δεῖται δὲ xal ἣ ὄσφρησις ὥσπερ xai ἣ γεῦσις xol ἢ ἀχοὴ μεταξύ 15 

τινος ἑτέρου σώματος τοῦ διαπέμποντος πρὸς αὐτὴν τὰς τῶν ὀσφραντῶν 

ὅ διαφοράς, x«i ἔοιχε xal πρὸς ταύτην ὑπηρετεῖσϑαι ταὐτὰ στοιχεῖα ἅπερ 

xai πρὸς τὴν ἀχοὴν xal πρὸς τὴν ὄψιν, λέγω δὲ ἀέρα xol ὕδωρ’ xol γὰρ 20 
ἢ. ὦν ῳ 7, , - , ΄ / ἐς: MEEES - 

τὰ ἐνυδρα τῶν ζώων ὀσμῆς αἰσϑάνεσϑαι φαίνεται, xol ὥσπερ ἐπὶ τῆς 
»y ΄ 5 “ΩΝ e 

ὄψεως ἦν τὸ διαφανὲς xowóv tt πάϑος ἀέρος xal ὕδατος, οὕτως ἐπὶ τ 
, ὀσφρήσεως ἄλλο ἂν εἴη τι πάϑος χοινόν, ὃ χαϑάπερ ἔφην δίοσμόν τιν 

10 ὀνομάζουσιν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν οὐδὲν ϑαυμαστόν, εἰ ἐοίχασιν ἀλλήλαις α 

^ 

i 

αἰσϑήσεις, ἐχεῖνο δὲ ἄξιον ἀπορίας" ἐπειδὴ γὰρ δρῶμεν xol τὰ ἔντομα τῶν 

ζῴων αἰσϑανόμενα τῆς ὀσμῆς ὥσπερ τὰς μελίσσας (πόρρωϑεν γοῦν ἀπαντῶσιν 

ἐπὶ τὴν τροφὴν xai φεύγουσιν αὖϑις καπνοῦ ϑυμιωμένου), ἕπεται ζητεῖν, 197 

τί δήποτε ἄνϑρωπος μὲν xai τὰ ἔναιμα σύμπαντα ὀσφραίνεται ἀναπνέοντα, 

15 μὴ ἀναπνέοντα δὲ ἢ χατέχοντα τὸ πνεῦμα οὐδαμῶς οὔτε πόρρωϑεν οὔτε 

ἐγγύϑεν, οὐδ᾽ ἂν ἐπὶ τοῦ μυχτῆρός τις ἐπιϑῇ. xol τοῦτο μὲν οὐχ ἄτοπον" 5 

χοινὸν γὰρ ἦν xal πρὸς τὰς εἰρημένας αἰσϑήσεις: οὐδὲ γὰρ ἐχεῖναι τοῖς 

ὀργάνοις αὐτοῖς ἐπιτιϑεμένων τῶν αἰσϑητῶν ἀντελαμβάνοντο. ἀλλὰ τοῦτο 

ἄξιον ἀπορίας, πῶς ὀσμᾶται τὰ ἔντομα μὴ ἀναπνέοντα: εἷς γὰρ ὃ τρόπος 
90 ἐφ’ ἁπάσης αἰσϑήσεως τοῖς ἔχουσιν αὐτήν. ἢ οὖν ἑτέραν τινὰ αἴσϑησιν 10 

ἂν ἔχοι τὰ τοιαῦτα ζῶα παρὰ τὴν τοιαύτην ὄσφρησιν, ἢ ῥητέον τὴν αἰτίαν 
τῆς διαφορᾶς. ἀλλ᾽ ἑτέραν μὲν οὐχ dv ἔχοι" τῶν γὰρ ὀσφραντῶν ἣ 
ἀντίληψις ὄσφρησις ἦν, ὥσπερ τῶν δρατῶν ὄψις xol τῶν ἀχουστῶν ἀχοή᾽ 15 

ἀδύνατον οὖν ἀντιλαμβάνεσϑαι μὲν ταῦτα τὰ ζῶα τῶν ὀσφραντῶν xol τὸ 

25 εὐῶδες ἑαυτοῖς xal τὸ δυσῶδες διαγινώσχειν, ἑτέρᾳ δὲ αἰσϑήσει χρώμενα 

χαὶ μὴ ὀσφρήσει. ἔτι δὲ φϑειρόμενα φαίνεται ὑπὸ τῶν ἰσχυρῶν χαὶ ταῦτα 

τὰ ζῶα, ὕφ᾽ ὦνπερ xal τὰ ἀναπνέοντα, οἷον ἀσφάλτου xol ϑείου xol τῶν 90 

τοιούτων. ὥστε ὅτι μὲν ὀσφραίνεται δῆλον, πῶς δὲ μὴ ἀναπνέοντα, τοῦτο 

ῥητέον. ἔοιχεν οὖν τοῖς ἐναίμοις διαφέρειν τὸ αἰσϑητήριον τοῦτο τῶν 
80 ἐντόμων, xat ὥσπερ ἐπὶ τῆς ὄψεως τὰ μὲν χρῆται βλεφάροις ὥσπερ περι- 25 

φράγμασι xal ἐλύτροις, ἃ μὴ χινήσαντα μηδὲ ἀνασπάσαντα οὐχ δρᾷ, τὰ 

δὲ οὐδὲν ἔχει προχάλυμμα ἐπιχείμενον, ὡς τὰ σχληρόφϑαλμα, ἀλλ᾽ εὐϑὺς 

δρᾷ ὡς οἷόν τέ ἐστιν δρᾶν τὸ γινόμενον ἐν τῷ διαφανεῖ χρῶμα: οὕτω 

δὲ | ἄρα ἔχει xal ἐπὶ τῆς ὀσφρήσεως, τοῖς μὲν ἐντόμοις ἀχάλυφες εἶναι 198 

35 τὸ ὀσφραντιχὸν ὄργανον, ὥσπερ τὸ ὄμμα τοῖς σχληροφϑάλμοις, τοῖς δὲ 
: 

"b 

5! / y Ty , [4] » [4 , "4 ὌΝ 

αναπνξοῦσιν ξχξιν tt ἐπιχάλυμμα, Q αἀναπνξεοντῶν αναπεταννυται οιξυρυ- ὃ 

4 τῶν om. 9 5 στοιχεῖα] χεῖα add. P? ' φαίνεται] πέφυχε Qs 9 διορισμόν 

Q sed correxit 10 αἱ om. Q 13 ϑυμιουμένου Q 15 post δὲ fort. 

addendum ἀλλ᾽ ἐχπνέοντα ex Arist., ubi tamen ἀλλ᾽ ἐχπνέων om. Wy 18 τοῦτο scripsi: 

τὶ τὸ: "fort. ἐστὶν vel voovo' Spengel 2] παρὰ] περὶ Q 22 post μὲν add. οὖν Qs 
26 δὲ] δὴ Arist. Ey post ἰσχυρῶν add. ὀσμῶν C? in marg. as, sed cf. Simpl. p. 154,17 
29 ἀναίμοις Q 9l μὴ] μηδὲ Cs 32 εὐθὺς etiam Arist. SUVX: εὐθέως 

Arist. rell, 
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τῷ οι 

90 

γομένων τῶν φλεβῶν xoi τῶν πόρων. διὰ τοῦτο οὖν τὰ ἀναπνέοντα οὐχ 198 

ὀσμᾶται ἐν τῷ ὕδατι: οὐδὲ γὰρ ἀναπνεῦσαι αὐτοῖς δυνατόν, ὥστε μὴ ὃυ- 
ναμένων ἀναπετασϑῆναι τῶν πόρων εἰχότως οὐ δύναται τηνιχαῦτα χρῆσϑαι 

τῇ D τὸ τοίνυν ἀναπνεῖν οὐ τοῦ ὀσμᾶσϑαι αἴτιον ϑετέον, ὥσπερ 10 
*^w* - ^ , ez. | ^ — - 

οὐδὲ τὰ βλέφαρα τοῦ ὁρᾶν, ἀλλὰ τῆς τοῦ πόρου τοῦ ὀσφραντιχοῦ ἀνα- 
) , ^ —-— “- e “Ὁ C M - 

χαλύψεως. ἔστι δὲ ἢ ὀσμὴ τοῦ ξηροῦ, ὥσπερ 6 χυμὸς τοῦ ὑγροῦ δοχεῖ 
A € , ji RA , cT S 5^ ΟΠ ΝΟ 75» ^ ^M ^ 

γὰρ τὰ ϑυμιώμενα xai Üsppatwopsva μᾶλλον ὀδωδέναι. δείξει δὲ ταῦτα τὰ - 

ἐν τοῖς [Περὶ τῆς αἰσϑήσεως ἀχριβῶς, xai ἐχεῖνα περιμενετέον. τὸ δὲ 1 

AH (otov τὸ ἐπ ραν τι κα, τὸ δυνάμει τοιοῦτόν ἐστιν οἷον τὸ ὀσφραντόν, 

ὅταν δὲ ὀσφραίνηται ἤδη, οὐχέτι ὀσφραντιχὸν ἀλλ᾽ ὀσφραινόμενον 

γίνεται. 

10. Τὸ δὲ γευστόν ἐστιν ἅπτόν τι, ὥστε xal f, γεῦσις ἁφή τις. ὅτι 90 
' Ν N 3 ' [sd ^ ΄ 9 M ij b A $ ^ » Ἰὰρ τὸ γευστὸν ἁπτὸν, οὕτως ἄν λάβοις. ἐπεὶ γὰρ τὸ γευστὸν οὐδὲν ἄλλο 

5 M LI , ὅδ. ^ [4 d ^ (4 M , ΄ 

ἐστὶν T| χυμός, πᾶς δὲ χυμὸς ἐν ὑγρῷ, τὸ δὲ ὁγρὸν ἁφῇ χρίνεται, ἀνάγχη 

τὸ γευστὸν χαὶ ἁπτὸν εἶναι. Q- ιὰ τοῦτο ἄρα, ἐπειδὴ ἁφή τις xal T| γεῦσίς 26 
e 7] 

ἐστιν, οὐ δεῖταί τινος 
te 

RN iS κα, , , -Ὁ Δι 4 3 M 

exacto ὄντος ἀλλοτρίου σώματος τοῦ μέλλοντος αὐτῇ 

παραπέμψειν τὰς διαφορὰς τῶν χυμῶν, ὥσπερ f; ὅρασις τοῦ διαφανοῦς 

ἐδεῖτο, xal ἢ ἀχοὴ τοῦ διηχοῦς, xal 7, το μον τοῦ διόσμου" πᾶσαι γὰρ 

αὗται δέονται. μεταξύ τινος ἀλλοτρίου, OU οὗ ποιοῦνται τὰς ἀντιλήψεις τῶν 199 

αἰσϑητῶν, χαὶ οὐχ ἔστιν αὐτῶν τι τὸ μεταξὺ τοῦτο, ἀλλ᾽ ἀπολέλυται τῆς 

αἰσϑήσεως. ἣ ὃὲ γεῦσις οὐχ οὕτως" οὐδὲ γὰρ ἢ ἁφή. ἀλλ᾽ εἰ xoi δέ- 
οιντό τινος xoi αὗται μεταξὺ ὄντος, ὡς ἐπιδείξομεν, ἀλλὰ τοῦτο τὸ 'μεταξὺ 5 

ὃ λόγος εὑρήσει αὐτῶν τι ὃν τῶν αἰσϑήσεων: τοιοῦτον γὰρ 1, σὰρξ ἢ τὸ 
τῇ σαρχὶ Rae διὰ τοῦτο xày ἐν ὕδατι ὦμεν, αἰσϑάνεσϑαι δυνάμεϑα 

τοῦ χυμοῦ, ὅντινα ἂν ἔχῃ τὸ ὕδωρ, χαϑάπερ χαὶ οἱ ἐν τῇ ϑαλάττῃ χατα- 10 

δυόμενοι: αἰσϑάνονται γὰρ xal οὗτοι τῆς ἁλμυρότητος, ἀλλ᾽ οὐ τῇ ἁφῇ 
ἀλλὰ τῇ γεύσει, χαὶ οὐ διὰ τοῦ ὕδατος μεταξὺ ὄντος, ἀλλὰ τῷ μεμῖχϑαι 

τῷ ὕδατι τὸν χυμόν: χαὶ γὰρ τῶν πομάτων γευόμεϑα ἐν ὑγρῷ ὄντων, 
ἀλλ᾽ οὐ τοῦ ὑγροῦ μεταξὺ ὄντος ἀλλ᾽ αὐτοῦ δεξαμένου τὸν χυμόν, δεξα- 15 

ufvou δὲ οὐχ ὡς τὸ διαφανὲς τὰ χρώμανεν οὐ γὰρ οὕτως ὁρᾶται τὰ 

χρώματα τῷ ἀναμίγνυσθαι πρὸς τὸν ἀέρα T, ἀπορρεῖν τι αὐτῶν xal ἄνα- 
x (ayudar eoe πὸ DramaV oc. lj pondo ϑῆναι δεῖ τ 0 ιἴρνασϑαι πρὸς τὸ διαφανές. τὸν χυμὸν δὲ χερασϑῆναι δεῖ τῇ ὑγρότητι 9 

χαὶ μιχϑῆναι xot ἐν ἐν ὕλῃ εἶδος γενέσϑαι: ποιότης γὰρ ὑγροῦ ὃ 
΄ τω * c , - Ἀ 

ς ὑγροῦ Ἢ ΟΜΝ οἷον τὸ 

π Er Du ὅτι πάντως 
€ e e - ἐν ὑγρῷ. xai οὕτω χαϑ' αὑτὸ ὑπάρχει τῷ Ma ὃ χυμός, ὅτι τῷ εἶναι 25 

, 5 ) 5 Ἶ 1 , 

χυμὸς, ἀλλ οὔχ à UE ἄλλαι γὰρ iie 

εὔξιχτον xai "Nue xoi εὐδιαίρετον, ὃ 

, 

αὐτοῦ ἐμπεριέχεται ἢ ὑγρότης, ἐμπεριέχεται δὲ ἢ δυνάμει Tj ἐνεργείᾳ: οἱ 

|] φλεβῶν etiam Arist. ET: φλεβίων Arist. rell. 9 τηνιχαῦτα] τὰ τοιαῦτα C 

Ἢ διδάξει C τὰ (post ταῦτα) eras. Q: om. Cs 8 ἐν τοῖς Περὶ τῆς αἰσϑήσεως} 5 

9 τὸ δυνάμει etiam SUX: om. τὸ Arist. rell. lY παραπέμπειν C 20 τοῦτο 
om. € ἀλλὰ λέλυται C 24 χἂν] «àv εἰ Arist. ET: xal εἰ Arist. rell. ἦμεν 

(εἶμεν E corr.) Arist. δυνάμιεδ αἹ legisse vid. αἰσϑανόμεϑα: αἰσϑανοίμεϑ᾽ ἂν Arist. E: 

ἢ σϑανόμεϑ᾽ ἂν Arist. plerique 91 ἐμπεριέχεται---ἐνεργείᾳ] om. quae his respondent Arist. E 
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A γ΄ ^ , € s e H a » , m z [OR M. τος ? M € γὰρ ἅλες δυνάμει Ovypoi* ἅμα γὰρ τῷ πελάσαι τῇ γλώττῃ συντήχονται χαὶ 129 

ἐξυγραίνουσι τὴν γλῶτταν. 

Τὸ μὲν οὖν μεταξύ, λέγω δὲ τὸ τοιοῦτο | μεταξὺ τὸ ἀλλότριον, ἐπὶ 130 
^ 5 Q.^7 , »! , Y , A 5 »ἤ , 5 e 

τῶν αἰσϑήσεων τούτων ἐλλείπει, và μέντοι γε λοιπὰ ἀνάλογόν ἐστιν: ὡς 

γὰρ τὸ χρῶμα Tv δρατόν, οὕτω γευστόν ἐστιν ὃ yopóc* χαὶ ὥσπερ f, ὄψις σι 

τοῦ τε ὁρατοῦ xoi τοῦ ἀοράτου (τὸ γὰρ σχότος ἀόρατον, χρίνει δὲ χαὶ 5 

τοῦτο ἢ ὄψις), οὕτω xai T, γεῦσις τοῦ τε γευστοῦ xai τοῦ ἀγεύστου" τῆς 

γὰρ οἰχείας στερήσεως ἑχάστη τῶν αἰσϑήσεων ἀντιληπτιχή, χαὶ οὐ μόνον 

γε τῆς στερήσεως, ἀλλὰ xat τῆς ὑπερβολῆς, ἀλλὰ ταύτης γε σὺν βλάβῃ" 
3 ' e , 5, , “Ὁ [4 5 ^ A Ὁ ΄ b , 10 οὐ γὰρ ὁμοίως αἰσϑάνεται σιγῆς T7, dxov, xol τῶν μεγάλων xai βιαίων 10 
νόφων, ἀλλ᾽ ἐχείνης μὲν τῷ μὴ χινεῖσϑαι joy δὲ τῷ φϑείρεσθϑαι" ψόφων, ἀλλ᾽ ἐχείνης μὲν τῷ μὴ χινεῖσθαι, τούτων δὲ τῷ φϑείρεσϑαι 
γίνονται γάρ πως xal at ὑπερβολαὶ τῶν αἰσϑητῶν ἀναίσθητοι διὰ τὸ τὴν 

5 15 δύναυιν ὑπερτείνειν τῆς αἰσϑήσεως, xal διὰ τοῦτο οὐ μόνον ὁ μιχρὸς Ψόφος 

ἀνήχουστος, ἀλλὰ τρόπον τινὰ x«i ὃ μέγιστος χαὶ ὃ βίαιος. οὕτως οὖν 

18 διττὸν χαὶ τὸ ἄγευστον, τὸ μὲν τῷ λίαν ἐλλείπειν, ὥσπερ οἱ λίϑοι, τὸ δὲ 

τῷ λίαν ὑπερβάλλειν xal φϑείρειν τὴν γεῦσιν, ὥσπερ xai τὰ ἄγαν δριμέα 

χαὶ ὀξέα χαὶ αὐστηρά. τρίτος δέ ἐστι τρόπος ἀγεύστου τοῦ παντάπασι 50 

χυμὸν δέχεσϑαι μὴ πεφυχότος, otov φωνῆς T, ἀέρος. οὕτω δὲ εἶχε xoi 

20 ἐπὶ τοῦ ἀοράτου xal ἀνηχούστου: ἦν γὰρ ἐπ᾿ αὐτῶν xal οὗτος ὃ τρόπος 
τοῦ ἀδυνάτου. 

Τῶν γευστῶν τοίνυν ἀρχὴ τὸ ὑγρόν: ὕλη γὰρ τοῦτο γίνεται τοῖς 25 

χυμοῖς, ἀρχὴ δέ τις ἦν xai ἢ ὕλη, τῶν γευστῶν δὲ xol τὸ ποτόν" 
[2 Ὰ M A - b ' » A / Y , ΄ 

δγρὸν γὰρ ^ xai τοῦτο χαϑὸ γυμὸν ἔχει ἢ πλείονα T, ἐλάττονα, 
5 ) ΜᾺ X bi ki Lu € , e M , , M 

235 ἀλλ ἤδη τὸ μὲν χατὰ φύσιν τοῖς ζώοις, ὅπερ xal χυρίως ποτὸν, τὸ 

δὲ λυϊυμαντιχὸν μᾶλλον xal φϑαρτιχόν, ὅπερ xal ἄποτον μᾶλλον ἂν εἴποις" 131] 

φϑείρει γὰρ τὴν γεῦσιν. xai χρὴ πρῶτον αὐτὸ γευστόν, εἰδ᾽ οὕτω χαὶ 

ποτὸν γενέσϑαι. χοινὸν δὲ ἁφῆς xal γεύσεως τὸ ποτόν: xoi γὰρ ὑγρὸν 5 

xal ἔγχυμον, ὧν τοῦ μὲν fj ἁφή, τοῦ δὲ 1| γεῦσις ἀντιλαμβάνεται. εἰ οὖν 

80 ὑπερβάλλοι τὴν συμμετρίαν, ὡς μὲν γευστὸν φϑείρει τὴν γεῦσιν, ὡς δὲ 

ἁπτὸν ὅλον τὸ ζῶον. ἐπεὶ οὖν ἐν ὑγρῷ τὸ γευστόν, ἀνάγχη τὸ αἰσϑητήριον 
αὐτοῦ, λέγω δὲ τὸ ὄργανον ᾧ χέχρηται ἣ ψυχὴ πρὸς τὴν γεῦσιν, μήτε 10 

δγρὸν εἶναι ἐντελεχείᾳ μήτε ἀδύνατον ὑγραίνεσϑαι’ πάσχει γὰρ ἢ γεῦσις 

ὑπὸ τοῦ γευστοῦ ἧ γευστόν: δεῖ οὖν αὐτὸ δυνάμει μὲν εἶναι ὑγρόν, ὑγραί- 

35 νεσϑαι δὲ ἐνεργεία, ὑγραίνεσϑαι δὲ οὕτως, ὥστε σώζεσϑαι αὐτοῦ τὴν οἰχείαν 15 

χατασχευὴν χαὶ ὁπηνίχα ὑγραίνεται. σημεῖον δὲ τὸ μήτε χατάξηρον οὖσαν 

τὴν Ἰλῶτταν αἰσϑάνεσθϑαι, μήτε λίαχν ὑγράν, ὥσπερ ἐπὶ τῶν χαμνόντων᾽ 

τότε γὰρ διὰ τὴν περιχεχυμένην ὑγρότητα τῆς πρώτης ἀντιλαμβάνεται, τοὺς 

δὲ ἄλλους γυμοὺς μόλις διαχρίνει. χαὶ φαίνεται τοῖς χάυνουσι πάντα πιχρᾶ. 20 
i | n , 

6 τε om. Arist. EW 7 τοῦ (ante ἀγεύστου) etiam Arist. SV: om. Arist. rell. 
12 αἰσϑητῶν Z: αἰσϑήσεων PQOCs 14 τρόπον τινὰ om. Q χαὶ ὁ μέγας τε καὶ ὁ 
βίαιος mrg. P? (γρ.) et Arist. et omisso ὁ (ante βίαιος) mrg. Q 16 ὑπερβάλλειν ex 

ὑποβάλλειν Q 29 τὸ βὲν om. ὦ xal om. Q ὅπερ wal χυρίως ποτόν add. P? 
in marg. 90 ὑπερβάλλει QOCs 9l post ἀνάγχη add.. καὶ Arist. praeter STVX 
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«CCP - , m^ , , 

διότι τῇ γλώσσῃ περιχέχυται τοιοῦτος χυμός, ὥσπερ xat ὅταν προγευσαμενοι 181 

χυμοῦ ἰσχυροῦ γευσώμεϑα εὐϑὺς ἑτέρου, οὐχ δμοίως δ᾽ αἰσϑανόμεϑα τῆς 

διαφορᾶς τῷ προχατέχεσϑαι τῷ σφοδροτέρῳ. ἔστι δὲ χαὶ τὰ εἴδη τῶν 9ὅ 

χυμῶν ἀνάλογον τοῖς τῶν χρωμάτων, ἅπλᾶ μὲν τὰ ἐναντία, τὸ γλυχὺ xai 

5 τὸ πιχρόν, ἐχύμενα OZ τοῦ μὲν γλυχέος τὸ λιπαρόν, τοῦ πιχροῦ δὲ τὸ 

ἁλυυρόν, μεταξὺ δὲ τούτων τὸ δριμὺ xoi αὐστηρὸν x«l στρυφνὸν xal ὀξύ" 

σχεδὸν γὰρ αὖται. δοχοῦσιν εἶναι διαφοραὶ χυμῶν. συγχεϊφαλαιοῦται δὴ χαὶ 139 
b] E , e , e , , 5 * - » 5 ’ σ * ἐπὶ ταύτης ὁμοίως ὃ λόγος, χαϑάπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων αἰσϑήσεων, ὅτι τὸ 
uiv γευστιχὸν ὀργανόν ἐστι τὸ δυνάμει: τοιοῦτον, γευστὸν δὲ τὸ ποιοῦν 

10 ἐντελεχείᾳ τὸ ὄργανον οἷον αὐτό. 5 
11. ΠΕερὶ δὲ ἁφῆς δύο ταῦτα ἄν τις ἀπορήσειεν" ἕν uiv πότερον μία 

»y , " , [24 δι [4 , M » ^ 3: V 

αἰσϑησίς ἐστιν ἣ πλείους, ἕτερον δὲ τί ταύτης τὸ ὄργανον τῆς αἰσϑήσεως, 
^ " ^ b] , "Ὁ , * "^ y 

dpa ἢ σὰρξ xoi τὸ ἀνάλογον ἐπὶ τῶν μὴ σάρχας ἐχόντων, T, οὔ, ἀλλὰ 
c , 2 eN ᾿ CN » » ' » eo ^ * 9 

τοῦτο μέν ἐστι μεταξὺ, τὸ ὃς ὄργανον ἄλλο xt xol εἴσω: ὅτι μὲν οὖν οὐχ 10 

15 ἔστι μία αἴσϑησις ἢ ἁφή, σημεῖον ἄν τις νομίζοι τὸ μὴ μιᾶς ἐναντιώσεως 
εἶναι χριτιχὴν ταύτην τὴν αἴσϑησιν, ὥσπερ τὴν ὄψιν λευχοῦ xal μέλανος 

΄ M - LIA ' 1 , J LE ' , ᾿ - RI 2 
u0v0V X2 τῶν μέταζυ, X0 τῊν ΑἈΩῊΝν Οζξεῆς χαὶι βαρέος χαὶ TOV μεταςυ, 15 

οἷ. 

E αἱ τὴν γεῦσιν πιχροῦ xai (Àuxíoc* ἐν δὲ τ 
χαὶ πᾶσαι ἔμμεσοι μεσότητος χαϑ᾽ ἐχάστην οἰχείας ϑεωρουμένης, οἷον 

t£ 20 ϑερμὸν ψυχρόν, ξηρὸν ὑγρόν, σχληρὸν μαλαχόν, βαρὺ χοῦφον, λεῖον τραχύ. 20 
m^ ὦ A » » 5 b) , Ν * x - ^ , 

τοῦτο μὲν οὖν ἴσως ἄν τις οὐχ ἀποχρώντως μὲν ἀλλὰ πιϑανῶς διαλύσει, 
σ M » M ^ ὟΝ 3 (AF, , ^ , 5 , 

ον χοὶ ἐσ πῶὺὴν ἄλλων αἰσθήσεων πλείους τὰς φαινονται ἐναντιώσεις, 

f 2 5 , Spe M / 2 1 Χ , € 1 , 
οἷον ἐν φωνῇ οὐ μόνον ὀξύτης xai βαρύτης, ἀλλὰ xai μέγεϑος xat. συιχρότης 

i r! 

xai λειότης χαὶ τραχύτης φωνῇς, εὕροι δ᾽ dv τις xal περὶ τὸ χρῶμα 25 

n2 σι 

^ jJ y ΄ 5 ) , Ὁ M 2 2 e Z διαφορὰς ἴσως τοιαύτας. ἀλλ᾽ οὐχ ἰχανὴ χαϑάπερ εἶπον ἢ παραμυϑία" 

μέγεϑος μὲν γὰρ xol σμιχρότης χοινὰ πασῶν ἐστὶ τῶν αἰσϑήσεων xal τοῦ 

xaU ἑαυτὴν ἑχαάϊστη μεγάλου xal μιχροῦ αἰσϑάνεται, λειότης δὲ xai τραχύτης 133 

ἤτοι λέγονται ἐχ μεταφορᾶς τῶν ἁπτῶν, T| τοῦ σχήματος xal αὗται ἂν 

εἶεν, εἴπερ xai φωνῇς σχῆμα ϑετέον διὰ τὸν πληττόμενον ὕπ᾽ αὐτῆς ἀέρα" τὸ 5 ? i V i i i 

30 0 
! E , M N M AN M , M (2 ^ * Di - v 

τὸ ψυχρόν, xal τὸ σχληρὸν x«i τὸ μαλαχόν, χαὶ τὸ βαρὺ xol τὸ χοῦφον, 

σγῆωσ χοινὸν ἦν χαὶ αὐτὸ αἰσϑητόν. οὐγ οὕτω δὲ ἔγει τὸ Üspuby xal χη! l τ τον. Χ οὕτω ὁξ ἕχξ ρυ. 
^ (n^ 

533 M Xem M y - δι SEE (en. AN ᾿ 9 ὯΔ ».€- T 
QAAA xat πᾶντα τοῦτα τοῖα τὴς αφῃης αἰσθητὰ χαι οὐόξεν αυτῶν ξτερᾶ 

αἰσϑήσει ποοσήχει. τί οὖν τὸ γένος ἢ τίς φύσις ἣ ὑποχειμένη ταύτῃ 10 i9* ΐ |^9** [5 uj t2 - i τς δὰ: - i v I με TY) [u τ 

ς 
fad 5 , v X , , i E 4 ἃ » 3 ΔΕΡ , 

τῇ αἰσϑήσει; xol πότερον μία T πλείου ἂρ τοὐνουα ats προχεῖρον 
-— 

o 

à C» 

o2 (^ 

[v4 » A -Ὁ * AN e , PS 3 M 2 A "t Ὑ ἿΣ M - X. 75 M -— 

35 ὥσπερ ἐπὶ τῆς dxoT;c ὁ ψόφος, xat ἐπὶ τῆς οψεως τὸ χρῶμα, xat ἐπὶ τῆς 
, 

(0o γεύσεως ὃ χυμός. αὕτη μὲν οὖν τοιαύτη τίς ἐστιν ἀπορία. 

Πότερον δέ ἐστι τὸ αἰσϑητήριον τῆς ἁφῆς εἴσω τῆς σαρχός, T, 1ὅ 
»5« UA * ? 5 ΟΞ d Mm 3 Ds - » A d 8 , A. - 

οὐδαμῶς, ἀλλ᾽ εὐθὺς T, σάρξ, οὐχ ἀχριβεῖ dv τις χρῷτο σημείῳ £x τοῦ 

2 χυμοῦ om. Arist. E γευσώμεϑα QYC: γευσόμεϑα ΡΟ 1 δὴ] δὲ Cs 

9 post τοιοῦτον add. οἷον τὸ γευστὸν C: om. PQ Arist. 10 otov αὐτό desideratur ap. 

Arist. 20 χοῦφον βαρὺ Q 21 διαλύσειεν ci. Spengel 26 ἐστὶ] εἰσὶ Cs 

28 ἁπτῶν] αὐτῶν P ἂν om. Q 94 οὐδὲ C: οὔτε ΡΟ 88 εὐθὺς ex Arist. 

(εὐθέως) Q in ras. ἃ: ἐφ᾽ οἷς P: ἐφῇ lit. erasa C 

9 
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, a » ev , M AJ - »* ^ ^ , 

γίνεσϑαι τὴν αἴσϑησιν dua ϑιγγάνοντι: xal γὰρ νῦν εἴ τις περὶ τὴν σάρχα 133 

περιτείνειεν οἷον ὑμένα ποιήσας T, λεπτὴν ὀθόνην, ὅμως εὐθὺς ἁψαμένοις 90 
, M UN e i e , ^ [d ^ e , 

γίνεται ἔνδηλος f, ϑερμότης T, ἢ ψυχρότης T, T, σχληρότης T, ἢ μαλαχότης 

7 ἑχάστη τῶν λοιπῶν ἐναντιώσεων: χαίτοι δῆλον ὡς οὐχ ἔστιν ὃ ὑμὴν 
ig) , " 558 ' » δ , AE ALES [74 - [- Dot ^ M ^ 5 αἰσϑητήριον" οὐδὲ γὰρ εἰ συμφυὲς γένοιτο, ὥσπερ ot. μυῦϑοί φασι τὸν χιτῶνα 

τῷ ᾿Ηραχλεῖ, οὐδὲν ἧττον ἀλλὰ xal μᾶλλον T, αἴσϑησις ἂν διιχνοῖτο. τάχα 95 

οὖν χαὶ νῦν τὸ τοιοῦτο μόριον τοῦ σώματος, οἷόν ἐστιν ἢ σάρξ, ἔνδον οὖσι 

τοῖς ὀργάνοις τοῖς πρὸς ἑἐχάστην τῶν ἐναντιώσεων πεφυχόσι χαὶ τοσούτοις 

γε, ὅσαιπερ xai at ἐναντιώσεις | εἰσί, περιπέπλασται ἕν xai ὅμοιον ἅπασιν 184 

10 ὥσπερ ἔλυτρον, χαϑάπερ εἰ xal ἀὴρ ἐν χύχλῳ ἡμῖν περιεπεφύχει xat 

συμφυὴς ἣν χαὶ ἀχώριστος ἄχρι τινὸς ἐν τῷ σχήυατι τοῦ στερεοῦ τούτου 
΄ * - ^ - € ^ σώματος περιχεχυμένος, ἐν ᾧ τὸ ζῶον: ἐδοχοῦμεν γὰρ dy τηνιχαῦτα QU 5 

[E 3 ἘΣ ΄ Ξ , E L4 MT ! , 3 ' ^ ^ , - 

ἑνὸς ἀντιλαμβάνεσθαι αἰσϑητηρίου xoi ψόφων xai χρωμάτων xoi ὀσμῶν, 

χαὶ μίαν τινὰ αἴσϑησιν εἶναι ὄψιν ἀχοὴν ὄσφρησιν μὴ διαχρινομένων τῶν 

15 ὀργάνων ἐν τῷ περιχεχυυμένῳ ἀέρι, ἀλλὰ διὰ παντὸς ὁμοίως xal τὰ χρώματα 10 

δρώντων ἡμῶν, χαὶ τοὺς ψόφους ἀχουόντων, χαὶ τὰς ὀσμὰς ὀσμωμένων. 
νῦν ὁὲ ὅτι διώρισται τὰ ὄργανα πρὸς τὴν ἐχτὸς ἐπιφάνειαν τοῦ σώματος, 
S J- Σ Ὁ ΄ CN SUE EA ERN M ut ute decet "Gon. ὅτε 7 . δι᾿ ὧν γίνονται αἱ αἰσϑήσεις, φανερὰ τὰ εἰρημένα αἰσϑητήρια ἕτερα ὄντα 
5 ^ SN M ΄ M »^^ 5 , " e , A ἧς , b Ty E 

ἐπὶ ὃς τῆς ἁφῆς ἄδηλον εἰ πλείω ἡ £v. τί γὰρ χωλύει πλείω μὲν εἶναι, 15 
^ , M e ye e , S^ [v4 y e^ 

80 τὴν σάρχα δὲ ἅπασιν ἔξωϑεν ὁμοίαν οὖσαν ὥσπερ ἔλυτρον περιπεπλάσϑαι; 
S N [v4 » * [v4 5» SE a bi [ado 7 “ - 

τὸ 0& ὥσπερ ἔλυτρον εἶπον, ὅτι ἐξ ἀέρος T, ὕδατος ἀδύνατον ἣν συστῆναι 
e » — t o M M " € : —- M e" τ 6 ^ ς 

τὸ ἔωψυχον σῶμα’ δεῖ γὰρ στερεὸν εἶναι ᾧ χρῆται τὸ γενητὸν χαὶ 20 
-ἢ ^ Y EV ' - » 

φϑαρτὸν ζῶον. λείπεται δὴ μιχτὸν εἶναι ἐχ γῆς xal τῶν ἄλλων στοιχείων, 

οἷον βούλεται εἶναι ἢ σὰρξ xoi τὸ ἀνάλογον. εἰ δέ τις ὑπόϑοιτο ζῷα εἶναι 

95 πύρινα ἢ ἀέρινα, ἐπὶ τούτων χαλεπὸν διαχρῖναι ὥσπερ ἔφην τὰς πέντε 

αἰσϑήσεις xal τὰ ὄργανα, οἷς χρῆται ἑχάστη. ϑέα δὲ xat τὸν λόγον, εἰ 25 

ux προσάγεται. εἰ γὰρ πᾶσα αἴσϑησις διὰ τοῦ μεταξύ, xoi ἢ ἁφή" τοῦ δὲ 

ἁπτοῦ xal τοῦ ἁπτιχοῦ οὐδέν ἐστιν ἕτερον μεταξὺ 7, τὸ σῶμα, τὸ σῶμα ἄρα | τὸ 135 

υεταξύ, Ot οὗ γίνεται ἢ ἀντίληψις. διοίσει δὲ τοῦ ἀέρος τε xal τοῦ ὕδατος, 
σ Ἀν. Α - » 5 E "a [eA o ' , [v4 30 ἅπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων αἰσϑήσεων ἦν μεταξύ, ὅτι μὴ χεχώρισται ὥσπερ 
2 -" 5 2 » ' - 7 c T » e N T4 " 

ἐχεῖνα,. ἀλλ΄ ἐστι συμφυὲς τῷ ζώῳ. ὅτι Ó οὐχ ἱχανὸν τεχμήριον τοῦ 5 

υἱαν εἶναι αἴσϑησιν τὴν ἁφὴν τὸ τὴν σάρχα εἶναι μίαν, OU ἧς τῶν ἁπτῶν 

λεγομένων ποιούμεϑα τὰς ἀντιλήψεις, δηλοῖ ἢ ἐπὶ τῆς γλώττης ἁφή" ἁπάντων 

4&p τῶν ἁπτῶν αἰσϑάνεται χατὰ τὸ αὐτὸ μόριον xal χυμοῦ. εἰ μὲν οὖν 

2 ἁψάμενος ἐνσημαίνει Arist. 9 ἔχδηλος C ὅ συμφυὴς Ms 7 τοιοῦτον as et 
Arist. praeter E 9 εἰσί om. C 10 περιπεφύχει PQ 15 πάντων C 

18 αἰσϑήσεις] κινήσεις Arist., sed αἰσϑήσεις vp. Arist. S: χινήσεις xol αἱ αἰσθήσεις 
Arist. U 20 ἅπασιν] πᾶσαν C 22 γεννητὸν as 29 δὴ etiam Arist. VW: δὲ 

Arist. rell. post ἐκ add. τῆς Cs 24 εἶναι (prius) desideratur ap. Arist. 

γ om. € 25 τοιούτων as 21 εἰ γὰρ--- ἡ ἁφὴ Arist. Ald. et Basil. inseruerunt 

ex Them. 28 τοῦ om. M: incl. s ἕτερόν ἐστι Os τὸ (ante μεταξύ) 

etiam Arist. TXy: om. Arist. rell. 29 «c om. ὦ τοῦ (ante ὕδατος) add. 

P in marg. 
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M e » ) L4 ^ » ^M M ἢ 

χαὶ T, ἄλλη σὰρξ σϑάνετο τῶν τε ἄλλων ἐναντιώσεων xol τοῦ χυμοῦ, 135 : 
PES A e Led M e y m ^ iN 

£üóxet dy ἢ αὐτὴ xol μία αἴσϑησις γεῦσις xoi ἁφή" νῦν δὲ δύο φαίνονται 
διὰ τὸ μὴ ἀντιστρέφειν τὰ ὄργανα, ἀλλὰ Ov οὗ μὲν μορίου τῶν χυμῶν 

€ 3 “- M - ΄ -Ὁ- ^) - ^ M [5 ^ $ "A 3 n^ 

αἰσϑανόμεϑα, διὰ τοῦ αὐτοῦ xol τῶν ἁπτῶν" OU οὗ δὲ τῶν ἁπτῶν, οὐ διὰ 15 Tf. 
το 

Ὕ 
Ξ᾿"ἣἕἸ 
c 5 παντὸς xal τῶν χυμῶν. ἔτι xal τοῦτο ἄν τις περὶ τῆς ἁφῆς ἀπορήσειεν" 

i 

εἰ γὰρ πᾶν σῶμα im ἔχει, τοῦτο δέ ἐστι τὸ τρίτον μέγεϑος, ὧν δέ 
5 5 " E 

ἐστι σωμάτων μεταξὺ ἕτερον δ μα, οὐχ ἐνδέχεται ταῦτα do» ἅπτεσϑαι, 
εἴ; - 

εἰπερ ἅπτεται RN ὧν tà mépaxd ἐστιν Gua, τοῖς δὲ ὑγροῖς περίχειται 20 

πάντως ὑγρότης xai τοῖς διεροῖς, πῶς dy ἅπτοιτο ἐν es ὕδατι στερεὰ 
' (70 10 σώματα ἀλλήλων; T, γὰρ ἀνάγχη ξηρὰ εἶναι xà ἄχρα x«i ταῦτα ἐν ὕδατι 

ὄντα, ἢ ὕδωρ γίγνεσϑα: αὐτῶν μεταξύ, οὗ ἀνάπλεα τὰ ἔσχατα. εἰ δὲ τοῦτο 90 : 

eupsc ἀδύνατον ἅψασϑαι ἄλλη ἄλλου ἐν ὕδατι, ὥστε οὐδὲ τὰ ἄγχιστρα 

ἅπτεται τῶν ἰχϑύων, οὐδὲ οἱ PR ἀλλήλων. εἰ δὲ ὅτι ὀλίγον 

οὐδὲν πρὸς τὸν λόγον. εἴποι δ᾽ ἂν τις ἀν χαὶ m τῶν ἐν E 
c^ 

da —€E 

Q el QS Kf ἵν 

15 δοχούντων ἅπτεσθαι, ὅτι πάντως μὲν 6 d 

ἁπτιχῶν χαὶ τῶν ἁπτῶν, λανθάνει OS υᾶ &oy ἡμᾶς" ἧττον γὰρ dtes 
^N 

ἀὴρ πρὸς τὴν ἁφήν, T, τὸ ὕδωρ. αὕτη δὲ ἣ ἀπορία τὸ μέν τι πιϑανῶς 5 
Ἃ , bl , N ἂν AÀeyot, “τὸ ἀξ xt xat G 

i 

; [s] 

ἅπτεται τὰ ἐν ὕδατι, xal αὐτοῦ τοῦ ἀέρος πῶς d 
A NP A - D [d 

20 γὰρ OT xou Ot € 

τὶ 

φόδρα ἂν παρορῴη. αὐτοῦ γὰρ τοῦ ὕδατος πῶς 

ττεται τὰ ἐν ἀέρι; οὐ 
, M , y WEN δ᾽ y 5 , 5 ) $50 τέρου xat τούτων εἴτε πλείονος εἴτε ἐλάττονος, ἀλλ᾽ εὐϑὺς 

΄ ξ 
to ς ἢ σὰρξ τοῖς Gto! ιχείο τούτοις προσπίπτει. ἀλλ᾽ ὅ γε ἐξ ἀρχῆς προὐϑέμεϑα 10 

ζητεῖν, οὐ τοῦτο ἦν, e εἰ ἢ sàb£ « αὐτὴ ue Ἐν ον τῶν ἁπτῶν, ὥσπερ 

ἢ χόρη τῶν ὁρατῶν, T, τὸ μὲν αἰσϑητήριον εἴσω, 1, σὰρξ δὲ inca τοῦ 
τε ὀργάνου τοῦ πρώτου xai τῶν ἁπτῶν. δοχεῖ γὰρ δυσωπεῖν ἡμᾶς ὃ 15 

, *N [24 3 M ld e ^T eo A- ν ο Y - λόγος τὸ ὅμοιον ἀπαιτῶν ἐπὶ τῆς ἁφῆς, ὅπερ xot ἐπὶ τῶν ἄλλων αἰσϑήσεων, τῷ σι 

M 36.70 N ^ - M M [d ᾿ ^ - σ t| , xai ἀξιῶν xal τὴν γεῦσιν xol τὴν ἁφὴν μὴ τῷ ἅπτεσϑαι xal ϑιγγάνειν 

αὐτὰς τῶν ἀφ νυ ἀλλὰ διά τινος μέσου τὰς ἀντιλήψεις ποιεῖσϑαι, τὴν 

διαφορὰν δὲ εἴ ἄρα ὑπάρχειν ἐν μόνῳ τῷ πόρρωϑεν xai ἐγγύϑεν" 20 | p E περ i IS eX [^ i «opp τῇ “ ἐξ , 

ἐχείνας μὲν γὰρ διὰ πλείονος τοῦ μεταξύ, ταύτας δὲ OU ἐλάττονος ἐνεργεῖν" 

30 διὸ xal λανθάνειν τὸ μέσον οὐ μόνον, ὅτι ὀλίγον, ἀλλ᾽ ὅτι xal συμφυὲς 
ταῖς αἰσϑήσεσι. πῶς δὲ ἅμα ἅφήν τε ῥητέον τὴν αἴσϑησιν ταύτην xai 25 

διὰ μέ ἧς, οὐ ypY, ϑαυμάζειν. πλεοναγῶς γὰρ T, ἁφή, χαὶ ἄλλον ιὰ μέσου" τινός, οὐ χρὴ τὐδυμαζο. οὐπλεοναχῶς . T8 ἀν 
μὲν τρόπον χοινῶς ἐφ᾽ ἁπάντων τῶν μεγεϑῶν ἐάν τε σώματα, ἐάν τε 
5 , m 5 à ἡ M € , M , 

ἀσώματα Ἢ (λέγονται γὰρ xal γραμμαὶ ἅπτεσϑαι χύχλων, xmi χύχλοι 
35 ἀλλήλων), ἑτέρως δ᾽ ἐπὶ τῶν αἰσϑητῶν xal τῶν Mui o ἐπ᾿ ἐχείνων 30 

2 Ἁ ^ ^Q , ^, Ἢ ΄ 

μὲν γὰρ χατὰ πα ράϑεσιν μόνον λέγομεν τὴν ἁφήν, ὅταν δμοῦ τὰ πέρατα 137 
) 4 

1, émi 0E τῆς dx panes ἁφῆς xatd dy pov ὥστε ἐπ 
, ΄ 
ξεχξεινὼν υὲν 

^ e 5 ?! Y JC e " o 

οὐχ οἷόν τε εἶναί (xt) μεταξύ, τὴν δὲ ὡς cuu ἁφὴν ἅτε οὐ ψιλὴν 

» 

MEL d dm mn. ἰὼ αι" να. δά 

παράϑεσιν οὖσαν ἀλλ᾽ ἀντίληψιν τοῦ προχειμένου οὐδὲν χωλύει χαὶ διά ὅ 
c 

ῦ 
, *, , NE! , - e n - 

40 τινος μέσου ἀντιλαμβάνεσϑαι, τὸ δὲ μέσον λανθάνειν ἡμᾶς. ὥσπερ χαὶ νῦν, 

^ 

1 ἡ om. € 9 ἔτι scripsi: ἐπεὶ 4 ταῦτα] αὐτὰ Arist. EWy 12 ἄλλο 
ἄλλου ἅψασϑαι Cs 19 ante ἀέρι add. τῷ Q 28 δὲ om. Q 38 « addidi 
αἴσϑησιν ἁφὴν transposui: ἁφὴν αἴσϑησιν 
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e , Ἃ p! [edis] e , € M e —- e £ , [d /, 2" ἡνίχα dy ἐν ὕδατι ἁπτώμεϑα, λανθάνει ἡμᾶς ἢ ὑγρότης ἢ περιχεχυμένη 137 

τοῖς ἐσχάτοις τῶν ἁπτομένων σωμάτων, χαὶ ἐν ἀέρι παραπλήσιον μὲν τὸ 
ἢ E »- ^N ^" , , 1 , b ACT DP , 

συμβαῖνον, ἡμᾶς δὲ μᾶλλον ἐχφεύγει τὸ μέσον. ταὐτὸν D ἂν συνέβαινεν 
Ρ € ΄ ΕῚ ) ^ 

ἡμῖν, χαϑάπερ x«i τὸ πρότερον εἶπον, εἰ χαὶ Ot ὑμένος αἰσϑανοίμεϑα τῶν 
E 

' b 
δ - ΄ τ 

5 ἁπτῶν λανϑάνοντος T) διΞίργει. ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν τῷ ὕδατι ϑιγγάνειν μὲν 
^ —- M " Ll 4 CN b ξ΄’ “, »y N 2 M d » δοχοῦυεν τῶν ἁπτῶν, λανϑάνει OE τὸ μεταξύ, οὕτως ἴσως xai ἐπὶ τῆς 1 

, e M /, AN , * ' 5 , e N JU 

πρώτης ἁφῆς, λέγω δὲ πρώτην τὸ ἐντὸς αἰσϑητήριον. ἅπτεσθαι μὲν γὰρ 2 ^ 
Ψ 

x ^ 
z αὐτῷ δοχοῦμεν ἐχείνων, λανϑάνει ὃ μέσον χαὶ τοσούτῳ μᾶλλον, ὅσῳ 

χαὶ συυφυέστερον τῷ ὀργάνῳ. 

10 Μέσον μὲν οὖν τι εἶναι ϑετέον xai ταύτης τῆς αἰσϑήσεως, xai μὴ 90 

χατὰ τοῦτο εἶναι τὴν διαφορὰν τῆς ἁφῆς χαὶ τῆς γεύσεως πρὸς τὰς ἄλλας, 
5 ' ? "i - “ σ 2 “ , N 5 5 , , ἣ 5 “-Ὁ 

ἀλλὰ xac ἐχεῖνο μᾶλλον, ὅτι ἐπ΄ ἐχείνων μὲν οὐ τὸ μέσον αὐτὸ ἀλλοιοῦται, 

ἀλλὰ διὰ τοῦ μέσου τὸ αἰσϑητήριον (τὸ 0& ὅπως ἀχουστέον τοῦ ἀλλοιοῦ- 25 

σϑαι, προΞξίρηται)" ἐνταῦϑα δὲ ἅμα πάσχει τό τε αἰσϑητικὸν χαὶ τὸ μέσον" 

15 Ψύχεται γὰρ αὐτὴ f, σὰρξ xai ϑερμαίνεται. ὥσπερ οὖν ὃ τὴν ἀσπίδα 
;e [ed aA M Χ e , 6? S 5 ). e ' , M 

πλήξας ἅμα πλήττει xal τὸν ὁπλίτην, οὕτω τὸ αὐτὸ ἅμα τὴν Güpxa xol 
Ἁ [gi ΄ b iN b! CON 5 3* e )! , Ὰ »* /, , € 

τὴν ἁφήν. τὸ διαφανὲς | ὃὲ οὐχ ἠλλοιοῦτο λευχὸν αὐτὸ 7, μέλαν γιγνόμενον, 138 
, ^ e , Ὁ * v 2 A »' , M δι ἋἋ N /, 

οὐδὲ ὃ ἐν τοῖς ὠσὶν ἐγχατῳχοδομημένος ἀὴρ αὐτὸς ὀξὺς 7| βαρὺς γινόμενος 
, N El , 5 σ τ ς Χ & - Ζ x SX 5 ἐν ἈΝ ἀπὸ τοῦ ψόφου. οὐχ ὅτι οὖν at μὲν γρῶνται μέσῳ, f, δὲ οὐ χρῆται, 

, ω » y - - M " 20 διενηνόχασιν, ἀλλ᾽ ὅτι τοῖς μὲν ἄλλο ἴσως, τοῖς δὲ ἄλλο ὑπηρετεῖται τὸ ὅ 

μέσον, ἐπεὶ ταὐτόν γε ἢ σὰρξ πρὸς τὴν ἁφήν, ὅπερ ἀὴρ χαὶ ὕδωρ πρὸς 
M ,F N M ^- “ ,F , 

τὴν ὄψιν xoi τὴν ἀχηήν. σχόπει δὲ xai τοῦτο’ τῇ μὲν χόρῃ εἴ τις ἐπιϑείη 
i 

tt λευχὸν 7, τῷ ἐν τοῖς ὠσὶν ἀέρι τὸν ψόφον ἡ τῷ πόρῳ τῷ διὰ τῶν 10 
/, Ζ ἘΠῚ 5 a , / RON , , Η ES E. RP WS ee M 

υυχτήρων τὴν ὀσμήν, οὐ γίνεται ταῖς. αἰσϑήσεσι ταύταις ἀντίληψις, τῇ 

τῷ σι σαρχὶ ὃὲ αὐτῇ ἐπιτιϑευένων τῶν ἁπτῶν αἰσϑανόμεϑα. δῆλον ἄρα, ὡς 

οὐδὲ αὕτη τὸ πρῶτον αἰσϑητήριον τῶν ἁπτῶν (ταὐτὸν γὰρ ἂν ἔπασχε τοῖς 
λοιποῖς)" ἀλλ᾽ ἐχεῖνο "ἡ εἴσω, αὕτη δὲ μεταξύ. 15 

Ot λόγοι δὲ ot περὶ τῆς ἁφῆς oi σύμπαντες ὧδε ἔχουσιν, ἐπειδὴ xol 

φιλοτιμότερον ἀνέστραπται περὶ τὸν τόπον ᾿Αριστοτέλης. πᾶσα αἴσϑησις 
L 

30 διὰ τοῦ μεταξύ, ὥστε xal ἢ ἁφή, xat οὐδὲν ἄλλο μεταξὺ τῆς ἁφῆς 
P) [4 ΄ e - δ c ^ eo e LE ^) 

ὑρίσχεται χαὶ τῶν ἁπτῶν, ἢ (ἢ) σάρξ, ὥστε αὕτη μεταξύ. εἰ Ov 90 

c^ Qo μένος ἁπτοίμεϑα 7, Ot ὕδατος, λανθάνει τὸ μέσον: οὐδὲν οὖν ϑαυμαστόν, 

εἰ xal γῦν λανθάνει τὸ μέσον, ὅσῳ xoi συμφυέστερον. οὐδενὶ τῶν 
, ΄ , -» 3 - ΄ , ΄ - 3: αἰσϑητηρίων προστιϑεμένου τοῦ αἰσϑητοῦ γίνεται ἀντίληψις, τῇ σαρχὶ δὲ 

35 προστιϑευένων τῶν αἰσϑητῶν: οὐχ ἄρα T, σὰρξ αἰσϑητήοιον. τοῦ χούφου 35 

χαὶ τοῦ βαρέος οὐ ϑιγγάνοντες αἰσϑανόμεϑα, ἀλλὰ τῇ εἴσω δυνάμει: οὐδὲν 

οὖν θαυμαστόν, εἰ χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐναντιώσεων ταὐτὸ συμβαίνει, εἴσω 

9 0 dvex ? Q 4 αἰσϑανόμεϑα C 59 1] Ou Arist. (. 8 ἅπτεσϑαι--- 

δοχοῦμεν] νῦν add. Arist. praeter SUVX 8 ἐχείνω P: ἐχείνου C 10 οὖν «t 

εἶναι] εἶναί τι Q 12 ἐχείνων] ἐχείνου PQ 18 τοῦ ἀλλοιοῦσϑαι suspectum 

16 ἅμα om. Arist. praeter E 19 ἀπὸ] ὑπὸ C 21 οἱ σύυπαντες add. P in marg. 

29 ἀντέστραπται πρὸς O λόγος ἀποδειχτιχὸς περὶ τῆς ἁφῆς «al τοῦ ταύτης μεταξύ 

adseribit P in marg. 90. 31 τῆς ἁφῆς εὑρίσχεται] sop. τῆς τε ἁφῆς Cs 7 ἡ 

scripsi: 7 PQ: εἰ μὴ ἡ Cs 39 νῦν] οὕτω ὁ 35 post αἰσϑητῶν add. γίνεται Cs 
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μέν τισι δυνάμεσιν  ἑχάστης αἰσϑανόμεϑα, δοχοῦμεν δὲ τῇ σαρχί. οὗτος 139 
δὲ οὐχ εἴρηται ὑπ᾽ ᾿Δριστοτέλους 6 λόγος. 

“Ὅτι μὲν οὖν διὰ τοῦ μεταξύ, τοσοίδε: ὅτι ὃὲ πλείους αἰσϑήσεις ἢ 
ἁφή, τοσοίδε. μία αἴσϑησις περὶ μίαν ἐστὶν ἐναντίωσιν, ἢ δὲ δοχοῦσα ὅ 
΄ Ἁ ii , , M4 , »y t e A d [v4 , 5 , 

5 ἁφὴ περὶ πλείους, οὐχ ἄρα μία αἴσϑησις T, (oj. ὥσπερ πλείους αἰσϑήσεις 
ὄψις xai ἀχοή, δι᾿ ἑνὸς ὃξ τοῦ μεταξὺ ἐνεργοῦσιν, οὕτως οὐδὲν χωλύει 

πλείους υὲν εἶναι αἰσϑήσεις xa. ἕχάστην τῶν λεγομένων ἁπτῶν ἐναντιώ- 10 
ec ^ c^ M "d , ^N - 

σεων, ἑνὶ δὲ χρῇσϑαι τῷ μεταξύ, λέγω ὃὲ τῇ σαρχί. περὶ τὸ αὐτὸ μόριον 
οἷον τὴν γλῶτταν xoi γεῦσίς ἐστι xai ἁφή, xol ὅμως πλείους εἰσὶν αἱ 

10 αἰσϑήσεις: οὐδὲν οὖν χωλύει χαὶ περὶ πᾶσαν τὴν σάρχα ταὐτὸν συμβαίνειν, 

αἰσϑάνεσϑαι μὲν διὰ τοῦ αὐτοῦ μορίου τῶν ἁπτῶν ἁπάντων, εἶναι δὲ πλείους 15 
τὰς αἰσϑήσεις. εἰ ἦν τι ζῶον ἀέρινον, οὐχ ἂν ἐδόχει διαφέρειν ὄψις τῆς 
» ΄““ ) σ i] » (d a d M » M £u. $5 ) σ m ^ dxoTc* δι ὅλου γὰρ ἄν ἑαυτοῦ xat Tjxooe χαὶ &e-pa* ἀλλ΄ ὅμως ἤσαν ἄν 

δύο τῇ διαφορᾷ τῶν χρινομένων: xai νῦν τοίνυν, ἐπειδὴ σάρχινόν ἐστι τὸ 90 

15 ζῷον xai δι’ ὅλης αἰσϑάνεται τῆς σαρχὸς ἁπάντων τῶν ἁπτῶν, δοχεῖ μὲν 

εἶναι μία αἴσϑησις ἣ ἁφή, οὐχ ἔστι δὲ ἀλλ᾽ ὅσαι ἐναντιώσεις. ὃ δὲ 
g F - ^ A ' LT. UNE A ? A E ^ p 9 e ΄ 5 A 

ἐπιζητεῖ πρὸς τὸν περὶ τῆς σαρχὸς λόγον ᾿Αλέξανδρος, οὐχ ixavóv* si γὰρ 
ἥν t 1 8. Qus. P any - SM , ^ pm aere. auk S L , 

UT, ἢ σὰρξ αἰσϑητήριον τῶν ἁπτῶν, τί, φησιν, ἕτερον; δεῖ γὰρ εἶναί τι ἀφωρι- 95 
΄ 53... ἢ Y - *, € ' - , - ε n 

σμένον, ὡς ὀφϑαλμοὶ ὀψεως xai ὦτα ἀχοῆς xal τῶν ὀσφραντῶν οἱ μυχτῆρες 

20 χαὶ τῶν ὑπὸ τὴν γεῦσιν ἣ γλῶττα. ἀχουέτω γὰρ᾽ Δριστοτέλους τῶν ἁπτῶν 
εἶναι τὸ αἰσϑυητήριον πρὸς τῇ χαρδία. πάλιν | εἰ δεῖ τὸ ἀνάλογον ἐπὶ τῶν 140 

, ΄ cw -Ὁ- χὰ , [v4 -ὉὉ » 5 , JU RN 3 

αἰσϑήσεων ζητεῖν, ἔδει, φησίν, ὥσπερ τῶν ἄλλων αἰσῦ ἥσεων τὰ μεταξὺ οὐχ 
΄ σ΄ ΄ ΄ * ^ ) - ΄ 

αἰσϑάνεται, οὕτω μηδὲ τὴν σάρχα αἰσϑάνεσϑαι, εἴπερ δι᾿ αὐτῆς μέσης ἣ 
[d , 5 , MN ^ - ) , o , 3 2Q07* - M » 

ἁφή. ἀχουέτω ὃὲ πρὸς τοῦτο ᾿Αριστοτέλους, ὅτι οὐχ αἰσϑάνεται τῇ σαρχὶ 5 
M — δ 3 e - ’ A "t *, , m 9 , , 

ὃ ζῷον, ἀλλ᾽ ἅμα τῇ σαρχί. xal xo ἀνάλογον οὖν οὐ πάντη ληπτέον, τῷ οι 

^ ^ A^ (e c “ , ^ M 

πεὶ xai συμφυὲς τὸ μεταξὺ τῆς ἁφῆς xoi τῆς γεύσεως, τῶν λοιπῶν δὲ 

οὔ: χαὶ οὐχ οἷόν τε τοῦ αὐτοῦ σώματος τῷ ἀριϑμῷ χατὰ ταὐτὸ μέρος 
»wN 

πλείονας ἅψασϑαι ἅμα, ὥσπερ οὐδὲ γεύσασϑαι toU: αὐτοῦ χυμοῦ πλείονας 10 

εἶν ὠέντοι τὸ αὐτὸ χρῶμα πλείονας ἄμα x«i ἀχοῦσαι τοῦ αὐτοῦ σ 5 dua, i 

Jr Í ὃ ἦν, χαϑάπερ ἐν τοῖς ϑεάτροις. ταῦ ὲν οὗ ὅτο) 30 Ψόφου μυρίους δυνατόν, χαϑάπερ ἐν τοῖς θεάτροις. ταῦτα μὲν οὖν τοῦτον 

τὸν τρόπον χαὶ ἠπορήσϑω χαὶ διαχεχρίσϑω. 
Σωματιχωτάτη μέντοι τῶν αἰσϑ ἡσεών ἐστιν T, ἁφή: xol γὰρ τὰ ὑπο- 1ὅ 

χείμενα ταύτῃ σωματιχώτατα χαὶ σώματος χαϑὸ σῶμα διαφοραί, οὐ χαϑὸ 
Y ^ ^ Ὰ ^ [4 i , , 

ἔμψυχον σῶμα. εἰδοποιοὶ γὰρ τῶν πρώτων στοιχείων ϑερμότης ψυχρότης; 

35 ὑγρότης ξηρότης, περὶ ὧν εἴρηται ἐπ᾽ ἀχριβὲς ἐν τοῖς [᾿ξΞρὶ γενέσεως xoi 30 35 Ὀγροτ I5 enpocts, ep* 2 pn 2i. - ων 2. ὦ 0S Φ co/2292U. τὸ 

κω ὮΝ M d -— * e ^ , [d 

φϑορᾶς. τὸ δὲ αἰσϑητήριον τῶν ἁπτῶν xai ἐν « T, χαλουμένη ἁφὴ πρώτῳ 

ὑπάρχει, χαλεῖν μὲν ἁπτικὸν προσήχει, ὥσπερ dxoucttxóv xal δρατιχὸν xal 
^ δεν σ N , 2 3 ΄ RA [4 - 

ὀσφραντιχόν, εἰδέναι δέ, ὅτι τὸ μόριον ἐν ᾧ πρώτῳ ἣ δύναμις αὕτη τῆς 

0. Τ οὐδὲ (v eras.) πλείους μὲν χωλύει Q 9 ὅμως Q!: ὁμοίως PQ(9))C αἱ 

om. P 12 ἣν] οὖν € ἀέριον Q ante ὄψις add. 7j Cs 13 xoi 

ἤχουεν ἑαυτοῦ Cs 17 ᾿Αλέξανδρος) cf. de an. p. δῖ Br. 19 ὄψεων C 26 τῆς 

ἁφῆς xai om. Q 21 οὔ om. P: post add. Q 94 σῶμα ἔμψυχον Cs 39 Περὶ 

γενέσεως καὶ φϑορᾶς]} D 2 81 ὑπάρχει] αἴσϑησις add. Arist. ETWy ὃ8 πρώτων Ρ 

spetta afr 

e 
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! - ΄ Yt. , - 1 Li Y , ΄ ^ A M * M ψυχῆς, δυνάμει τοιοῦτόν ἐστιν οἷα τὰ ἁπτὰ ἐνεργείᾳ. δυνάμει οὖν [τὸ] 140 

ϑερμὸν χαὶ δυνάμει ψυχρὸν χαὶ τὰ λοιπά: διόπερ εἶπον αὐτὸ χαὶ σωματι- 

χώτατον εἶναι" τὸ γὰρ αἰσϑάνεσϑαι χαϑόλου εἴρηται, ὅτι πάσχειν πως ἦν, 
»y NE) e M M , Y 5 , 2 d e no «S 

εἰρηται Ó ὅτι xal τὸ πάσχον πῇ uiv ταὐτόν ἐστι | τῷ ποιοῦντι, πῃ 0€ 141 
» Suc " D lj , Er be Q E 3, 1 - 5 οὗ ταὐτόν’ πάσχον μὲν γὰρ οὐ ταὐτόν, πεπονϑὸς δὲ ταὐτόν. διὸ τοῦ 

e , -Ὁ * ! Ξ ^ " ^ — mM x - Ἁ 5 asd t Ld —— 

ὁμοίως ϑερμοῦ T, ψυχροῦ T, σχληροῦ T, μαλαχοῦ τὸ αἰσθητήριον τῆς ἁφῆς 
5 5 , N , , b! y , ) δῶν ' LA - " ἐς 

οὐχ αἰσϑάνεται (καὶ οὐ μόνον γε τὸ εἴσω, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ μεταξύ, οἷον ἢ 5 

σάρξ), ἀλλὰ τῶν ὑπερβολῶν χαὶ τῶν ἐλλείψεων, ὡς τῆς αἰσϑήσεως οἷον 
μεσότητός τινος οὔσης τῶν ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς ἄχρων, μεσότητος δὲ οὐχ ὡς 

10 τὰς ἀρετὰς λέγομεν τῶν χαχιῶν εἶναι μεσότητας" αὗται γὰρ τῷ ἴσον αὐτῶν 
2 

E] φεστάναι μεσότητες χαὶ εἰσὶ xal λέγονται: ἐ 

τὸ μέσον ἄμφω τὰ ἄχρα. xal ταύτῃ δὲ οὐχ δυοία ταῖς ἄλλαις D 

νταῦϑα δὲ ὅτι δυνάμει 10 

αἰσϑήσεσιν T, ἁφή, ὅτι μηδὲ διοίως μεσότης. ἐχεῖ μὲν γὰρ ἄχρουν παντά- 
΄ T , € p te ΄ MN, e E d EN » ; EAR ΚΣ : 

πᾶσιν ἣν, ἐν ᾧ πρώτῳ f$ δύναμις ἢ ὁρατιχή, xai ἄψοφον παντελῶς, ἐν 15 
e 3 I , e ^, ΄ ΠῚ - Y S) - Ὁ ΄ C TIS 15 ᾧ πρώτῳ 7 δύναμις ἢ ἀχουστιχή" ἐνταῦϑα δὲ οὐχ οἷόν τε ἁπάσης αὐτὸ 

, ἁπτῆς ποιότητος dyuotpsiv: σῶμα ddp ἐστι τὸ ἁπτιχόν, εἴρηται δέ, ὅτι 

σώματος ἣ σῶμα ποιότητές εἰσιν αἱ ἅπταί.. ἄλλως οὖν μεσότης ἢ ἁφὴ 

χαὶ ἄλλως αἱ ἄλλαι, ἐχεῖναι μὲν τῷ μηδὲν ἔχειν ὧν δέχονται, αὕτη δὲ τῷ 
ἔχειν ἤδη τὸ μεταξὺ τοῦ ϑερμοῦ χαὶ ψυχροῦ χαὶ τοῦ σχληροῦ χαὶ τοῦ μα- 

20 λαχηοῦ" τὸ γὰρ μέσον χριτιχὸν τῶν dxpev* γίνεται γὰρ πρὸς ἑκάτερον 

αὐτῶν ϑάτερον τῶν ἄχρων ἤδη xol πάσχει óc ἑχατέρου τῶν ἄχρων, οὐχ 
* σ 3 P 2) 2 Ec Ὑ Y [v4 "s - [4 -»ὝὟ N - , CET - Ἢ ὅμοιον, ἀλλ᾽ ἢ ἀνόμοιον. ἔτι ὃξ ὥσπερ τοῦ ὁρατοῦ xai τοῦ ἀοράτου 25 C 

υ) 
ἣν πως T, ὄψις, ὁμοίως δὲ χαὶ at λοιπαὶ τῶν οἰχείων στερήσεων, οὕτω xai 
€ £ M M 

ἢ ἁφὴ τοῦ ἁπτοῦ xal τοῦ ἀνάπτου, ἄναπτον δὲ τό τε μιχρὰν παντάπασιν 

25 ἔχον xal ἀμυδρὰν τῶν ἁπτῶν διαφοράν, χαὶ τὸ ὑπερβάλλον αὖϑις xol 149 
φϑαρτιχόν, ὡς τὸ λίαν ϑερμὸν xai ψυχρόν. χαϑ᾽ ἑχάστην μὲν οὖν περὶ 

τῶν αἰσϑήσεων εἴρηται τύπῳ τεύξονται γὰρ ἰδίου λόγου. 

12. Καϑόλου δὲ ἔστω περὶ πάσης αἰσϑήσεως δῆλον, ὅτι ἢ μὲν 5 
y , i M M ^ 258 — » ^ e" τς e i - 

αἰσϑησίς ἐστι τὸ δεχτιχὸν τῶν εἰδῶν ἄνευ τῆς ὕλης, οἷον ὃ κηρὸς τοῦ 

80 δαχτυλίου ἄνευ τοῦ σιδήρου χαὶ τοῦ χρυσοῦ, καὶ λαμβάνει μὲν τὸν χρυ- 
-» ^ E ad ^ - b - e ΄ 

σοῦν ἢ χαλχοῦν τύπον, οὐχ ἡ δὲ χρυσοῦς T| χαλχοῦς. οὕτω δὲ καὶ ἢ 
, Ἶ i i 

2 Χ - ἕῳ ΟΠ » M ' 7 £e , 4 ? $8 c 4 Χ Ὄψις τὸ χρῶμα τοῦ ἔχοντος, xal τὸν ψόφον T, dxof, οὐδὲν δὲ ἧττον χαὶ 10 
ἢ Ἰεῦσις xol f, ὄσφρησις, εἰ xol μὴ Ooxoüct xal γὰρ εἰς ταύτας αἱ 

ποιότητες μὲν διιχνοῦνται, ἢ δὲ ὅλη χαὶ τὰ ὑποχείμενον ἔξω. πάσχειν 

35 μὲν οὖν λέγονται ai αἰσϑήσεις ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν, πολὺ δὲ τὸ πάϑος 

διάφορον T, ὡς πάσχει τὰ ἄψυχα, μᾶλλον δὲ ἀναίσϑητα σώματα" αἵ μὲν 1 

γὰρ αἰσϑήσεις λέγονται πάσχειν ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν ἔξω μενούσης αὐτῆς 

τῆς ὕλης, τοῦ δὲ εἴδους μόνου χινοῦντος τὸ αἰσϑητήριον, τὰ δὲ τεμνόμενα 

l οἷα] οἷον O ἁπτὰ Q!'O: αὐτὰ PQ τὸ eras. Q: om. C 4 ὅτι] ὅπη Q 
6 ἢ (ante ψυχροῦ et μαλακοῦ) etiam Arist. SUV: xoi Arist. rell. 10 αὐτῶν C: 

αὑτῶν PQs I1 δ πθ 11. 12 τὰ μέσα Qs 13 μηδὲ] οὐδὲ Cs 

18 αὗται 9 20 γίνεται---(21) τῶν ἄκρων add. P? in marg. 29 ὃ (ante χηρὸς) 

om. Arist. ETy 98 μόνον O 
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ἢ ϑλώμενα T, χαύμενα συνεισιούσης πάσχει τῆς ὕλης τῆς τοῦ ποιοῦντος" 149 

τέμνει γὰρ οὐχ ὑπ ἕης, ἀλλ᾽ $ y ΓΤ τουτέστιν ὀξύτης ἣ μετὰ σιδήρου, i 

b ' px 3 

χαὶ χάεξι τὸ πῦρ, Oo o0 πυρὸς μορφὴ xal ὁ λόγος. διόπερ ἐπὶ τούτων 

υὲν τὸ πᾶάϑος XU ς γὰρ τοῦ T6 τινα XO το ἐταβολῶν Ves E 
h cm ἐν ὮΣΞ ρίω ς 'ü e u^ i" τινα χαὶ εἰς μετα; “ id τελεύτα, 

L 

μᾶλλον δὲ ἢ ὕλη γίνεται τοῦ ποιοῦντος τὸ πάσχον [xai] χυρίως, ὥσπερ 25 

τὸ χαύμενον τοῦ χάοντος, xol τὸ λώμενον τοῦ ϑλῶντος, xal τοῦ. τέμνοντος 

τὸ τεμνόμενον΄ at δὲ αἰσϑήσεις οὐχ ὗλαι AN τῶν αἰσθητῶν: ob γὰρ 
^ 

ἢ ὀξύνεται, [ἀλλ᾽ 143 

χεται Hung χαὶ τὸν 

e y 2.8 

λευχαίνεται ἢ αἰσϑησις οὐδὲ μελαίνεται οὐδὲ βαρύνεται 
2 er Ὁ, 

πολλάχις χαὶ εἰρήχαμεν xal ἐροῦμεν, τὸ εἶδος ὑποὸ 

ἀντ ἴληψιν τελευτῶσιν: ὕλη γὰρ οὐδεμία 
ji 

λόγον. διὸ xai εἰς χρίσιν xal εἰς 

δύναται χρίνειν τὸ ἐγγινόμενον εἶδος: ἀσύνετον γάρ τι xal ἄχριτον xol 5 

ἀναντίληπτον T, q& ὕλη. ὃ λύγος μέντοι xol τὰ ἄλλα καὶ λόγον χρίνει xai 

εἶδος εἴδους ἀντιλαμβάνεται, εἶδος δὲ ἢ αἴσϑησις χαὶ λόγος τοῦ πρώτου 

αἰσϑητηρίου: δύναμις γὰρ αὐτοῦ ἐστὶ xol μορφή. χαὶ τῷ μὲν ὑποχειμένῳ 

ταὐτὸν ἥ τε αἴσϑησις χαὶ τὸ αἰσϑητήριον, ὥσπερ χαὶ ἅπασα μορφὴ τῷ 10 

o2 
2 
Q 
-— 

[c3 (0. X c c1 eo e. (Q (Q ct x S Ind [0] ci Q 
“Ὁ 
o N- τοῦ τε ὀργάνου χαὶ τῆς δυνάμεως" τὸ μὲν 

£y ET " - RM e TINH. “ΩΝ NC AES. UN ἐγεῦός τι xal σῶμα ἐστιν, ἣ δύναμις ὃὲ λόγος χαὶ εἶδος Q- ὦ 
TO 

e 
TO -— 

2 x o τ 

^ es —Ó 

χείνουι φανερὸν Oi ἔχ τῶν PHPIDPUE, xai διὰ τί mote τῶν αἰσϑητῶν αἱ 

c zl ΚΟ] ερβολαὶ φϑείρουσι τὰ αἰσϑητήρια: ἐὰν Yap ὑπὲρ τὴν δύναμιν ἢ τοῦ 15 

Moo ἢ χίνησις, φϑείρεται ipu ἢ δύναμις" λύεται γὰρ ὃ λόγος, 

τοῦτο δὲ ἦν ἢ αἴσϑησις: πᾶς μὲν γὰρ λόγος συμμετρία τις xal ἁρμονία 
^ - K? - ^ e , ec Y —- ) ρ΄ Ἁ 

χαὶ οἷον μεσότης, πᾶν δὲ ἡρμοσμένον φῦείρεται ὑπὸ τοῦ χαϑ᾽ ὑπερβολὴν 90 

οἵ ἀναρμόστου, ὥσπερ xoi f, συμφωνία xal ot τόνοι τῶν χορδῶν, ὅταν σφο- 

δρότερον qaia ὑπὸ τῇ: δυνάμεως, x40 ἣν ἡρμόσϑησαν. 
Τοῦτό τε οὖν ἐχ τῶν Pipe φανερὸν ὅπως xs xai διὰ τί 

ποτε τὰ φυτὰ οὐχ αἰσϑάνεται ἔχοντά τι μόριον ψυχιχὸν xal πάσχοντα ὑπὸ 25 
-Ὁ n m ' , , «e ,F , 

τῶν ἁπτῶν: xai γὰρ ψύχεται xol ϑερμαίνεται xol ὑγραίνεται xot ξηραίνε- 
EOS Y ky - » 35 Uf $9) » i ΄ , 337 

ται. περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων αἰσϑήσεων οὐδ΄ ἂν ἀπορήσειέ τις εὐλόγως, 

εἰ ἀχούξι τὰ φυτὰ T, ὀσῳπμίνετας περὶ τῆς ἁφῆς ὃὲ [οὐχ ἀπειχότως" 144 

πάσχει γὰρ ὑπὸ τῶν ἁπτῶν. ἣ πάσχει μέν, οὐχ οὕτω δὲ  -— ὡς τὸν 

λόγον τοῦ πάϑους ἀναμάττεσϑαι χωρὶς τῆς ὕλης" οὐδὲ γὰρ ὅλως ἔχει 
τοιαύτην ἀρχὴν οἵαν ψιλὰ τὰ εἴδη δέχεσϑαι τῶν ἁπτῶν, οὔτε uXv τι ὅ 

μόριον τοῦ σώματος T, ὅλον τὸ σῶμα ἐν μεσότητι χεχραμένον τῶν ἁπτῶν 
2 , [74 2 N “- e ' * ie b *, ΄ *, 7 2 ^ 

ἐναντιώσεων, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ζώων ἣ σὰρξ x«i τὸ ἀνάλογον, ἀλλ΄ ἐπὶ 

ϑάτερα τῶν ἐναντίων τὸ σῶμα αὐτῶν νένευχεν: ἀναισϑητότερα δὲ xai 

αὐτῶν τῶν ζώων ἐστὶ τὰ τοιαῦτα. πάσχει οὖν συνεισιούσης τῆς ὕλης τῆς 10 

᾿ τοῦ ποιοῦντος" ὑγραίνεται γὰρ εἴσω τοῦ ὑγροῦ εἰσιόντος, xal ψύχεται εἴσω 

τοῦ ψυχροῦ εἰσιόντος μετὰ τῆς ὕλης. τῶν μὲν οὖν τρεφομένων ἔνδον χρὴ 

9 ἢ eras. Q: om. Cs xal delevi 8 οὐδὲ ὀξύνεται C: ἡ ὀξύτης ΡΟ 
12 

τί] 

xai λόγον om. Qs 13 post «xai add. ὁ Ms 18 ἐχεῖνο Arist. E διὰ 

εἰ C ποτε] δήποτε Cs 21 ἦν om. Arist. ETWy 26 post πάσχοντα 

add. τι Arist. praeter SUX post ἁπτῶν add. αὐτῶν Arist. ETWy 29 περὶ 

08 t. à. C 91 τῆς om. QC: inel. s 32 οἷον Q 92 xexpappévoy PQ 

A 
Li 

» 
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' e ΄ - ^ tà , 
γενέσϑαι τὴν ὕλην: xai γὰρ τὴν τροφήν" τῶν αἰσϑανομένων δὲ ἡ αἰσϑάνεται 144 

S oC M 5 ) YR , NT - N - [4 , ὟΝ ἡ A 

οὐδαμῶς, ἀλλ᾽ ἔξω μένειν τὸ τῷ αἰσϑητῷ Omoxsíusvov. ads τε χαὶ 
erp εἶχεν εἴπερ εἶχεν αἴσϑησιν τὰ φυτά" οὐ γὰρ ἐπ᾽ αὐτοῖς τὸ φεύγειν 

A Ἁ b] ^— , e , A — , [4 — 5 

τὰ ἀλλότρια χαὶ τὰ οἰχεῖα διώχειν, ὅπερ ἐπὶ τῶν ζώων ὁρῶμεν, ἀλλ᾽ ἐν 
^N e σ ὑτῷ μένει τῷ τόπῳ χατερριζωμένα: οὐδὲν Oi ἢ Bids per ποιεῖ. ἔλχει 90 Qu S9 

υὲν οὖν ἜΑ ΟΝ χυμόν, οὐ un αὐτὰ χρίνοντα ὡς οἰχεῖον, ἀλλὰ 
iJ je φύσεως τὰ otxsia 

ὶ ἐπὶ τῶν ζώων ἣ φύσις ἐποίει: τῆς γὰρ τροφῆς τὸ μὲν οἰχεῖον 95 

- 

T0900 ουέν: ς ἄνευ τινὸς ἀντιλή ψεως τῶν φυτῶν, j 
a z o "o x ῷ 

^ 

προσάγεται, τὸ δὲ ἀλλότριον ἀπωϑεῖται, αἴσϑησις δὲ ἡμῖν οὐδεμία τοῦ 
2 

10 γινομένου. οὔτε οὖν ὄργανον ἐν τοῖς φυτοῖς Spei Tee ἜΝ [t 

οὔτε τὸ χοινὸν πάσης αἰσϑήσεως, οἷον τὸ πνεῦμα χεχραμένον ἐν συμμετρία 

τοιαύτῃ. | 
Καϑόλου δ᾽ ἄν τις xal τοῦτο ἐπιζητήσειεν, εἰ πάϑοι ἄν τι ὑπὸ τῆς 145 

ὀσμῆς τὸ ἀδύνατον ὀσφρανθῆναι, T, ὑπὸ χρώματος τὸ μὴ δυνάμενον ἰδεῖν, 

15 Y, ὑπὸ ψόφου τὸ μὴ δυνάμενον ἀχοῦσαι. ἢἣ ὑπὸ τοῦ ἀχουστοῦ μὲν ὡς ὅ 

ἢ ἀχοῦον παϑεῖν ἀδύνατον, ot δὲ ῥηγνύμενοι λίϑοι xai τὰ 

ὑπὸ τῶν βροντῶν 00 πάσχουσιν ὑπὸ τοῦ ψόφου ὡς ἀχουστοῦ, 

ἀχουστοῦ τὸ 

διιστάμενα (ut 
^ iL. 25 Uf b] 245 e 

ἀλλ᾽ ὅτι ἐν ἀέρι ὁ ψόφος, οὗτος δὲ πληττόμενος ἄγαν Spei πήττειν ᾧ dy 

προσπέσῃ" ἐπεὶ xai ὅταν ὑπὸ τῆς ἅλμης διατήχηται τ à χιτώνια, οὐχ ὑπὸ 10 

20 τοῦ χυμοῦ πάσχει τῆς ἅλμης ἢ γευστὸς ὃ χυμός, ἀλλ᾽ ἢ τοιαδὶ ποιότης. 

πάσχει δὲ ὁ ἀὴρ xai ὑπὸ ψόφου xai ὑπὸ ὀσμῆς, ἀλλ᾽ ὅμως ὄζειν μὲν 
^ CN τὸν ἀέρα λέγομεν, ὀσμᾶσϑαι δ᾽ οὐ. πάσχει δὲ xal τὸ ὕδωρ xal ὑπὸ ψόφου 15 

χαὶ ὑπὸ ὀσμῆς, ἀλλ᾽ οὐ διὰ τοῦτο αἰσϑάνεται, ἀλλ᾽ εἰ xal εὐπαϑέστερα 

τῶν σωμάτων τὰ ἀόριστα, ὅμως τὸ αἰσϑάνεσϑαι οὐ τὸ ῥαδίως πάσχειν 
95 ἐστίν, ἀλλὰ τὸ ue ἐν τῷ αἰσϑανομένῳ τὸ εἶδος ἄνευ τῆς ὕλης xal 

ufvsty χρόνον τινὰ x«i τοῦ ποιήσαντος ἀπελϑόντος. ὅλως γὰρ ὃ xal πρότε- 20 

ρον εἴρηται, τὸ πάσχον χυρίως ὅλη γίνεται τῶν ποιούντων: ϑερμαίνεται 

γὰρ x«t ψύχεται xai ξηραίνεται xai ὑγραίνεται οὐ τελευτῶντος τοῦ πάϑους 
5 ΠΤ 24 32 ) SEN EY ' Y ᾿ ' els / NA Pee εἰς «pig, ἀλλ᾽ εἰς αὐτὴν τὴν τροπὴν xal τὴν μεταβολὴν ἱσταμένου. διὸ 25 

80 μήποτε χαὶ ἢ σὰρξ διὰ τοῦτο οὐχ ἣν αἰσθητήριον, ὅτι xal αὐτή πως 

ἀπολαύει τῶν ἁπτῶν ἐναντιώσεων τοῦτον τὸν τρόπον ὥσπερ τὰ ἄψυχα, 

ϑερμαινομένη χαὶ ψυχομένη xot ὥσπερ ὕλη γιγνομένη ταῖς ἁπταῖς ἐναντιώσεσι. 
i LI i 

- C 3 N - » 2| kt E , 2 s " - δι cs E5281 , D a , 

τοῦτο δὲ ἐπὶ τῶν ἄλλων αἱ σϑητηρίων οὐχ δρῶμεν: ἢ γὰρ xópr) οὐ λευχαί- 146 

νεται οὐδὲ 6 ἐν τοῖς ὠσὶν ἐγχατῳχοδομημένος ἀὴρ βαρύτερος γίνεται ἣ 

86 ὀξύτερος. ὥστε xol διὰ τοῦτο οὐχ ἂν εἴη f σὰρξ αἰσϑητήριον: οὐ γὰρ 
ota ve ἀναμάττεσϑαι τὸ εἶδος ψιλὸν xai τὸν λόγον, ἀλλ᾽ ἢ ὕλη γίνεται τῶν 5 

ποιούντων, τὸ δὲ χρῖνον ἀπαϑὲς εἶναι ὑπὸ τοῦ χρινομένου προσήχει. 

ll χεχραμμένον PQ 18 τι om. Arist. ETWy τῆς om. Q Arist.: habet 
Simpl. 16 ἀδύνατον Q?O: δυνατόν ΡΟ 19 τήχηται Q 21 post ὑπὸ (prius) 
add. τοῦ Ms ἀλλ᾽ ὅμως — (23) ὀσμῆς add. P in marg. 24 ῥᾳδίως] κυρίως Cs 
28 xal (primum) om. Q 92 ἁπταῖς O: αὐταῖς ΡΟ 96 τὸ εἶδος suprascr. Q? 

ἡ] 7 ΘΟ: om. as 
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OEMIXTIOY HEPI VYXH2. 147 

AOT'0X IIEMIITO. 

“Ὅτι δὲ οὐχ ἔστιν αἴσϑησις ἑτέρᾳ παρὰ τὰς πέντε 
wu 

(02 e c et εξ o2? (0 c 

πιστεύσειεν ἄν τις. οὐ γὰρ ἐπειδὴ τ ΠΣ ἐν τοῖς "po υήποτε 

5 ἄρα πλείους ὦσιν ai τῆς ἁφῆς δυνάμεις, διότι πλείω τὰ ὑποχείμενα, διὰ 
τοῦτο bdo τινὰ περιβλεπτέον αἴσϑησιν ὡς ἐχλιμπάνουσαν: xal γὰρ εἰ τὸ 

πλείω τὰ ἅπταά, xui πλείους αὐτῶν αἱ ἐναντιώσεις, ἀλλ᾽ οὐδέν γε ὅμως αὐ- 

τῶν ἐχφεύγει τὴν χρίσιν τῆς αἰσϑήσεως" xal 
- 
δ ὁ 

κι.) 
εὶ o βαρὺ xal τὸ χοῦφον, 

εἰ χαὶ μὴ ϑίγουσιν εὐϑὺς ἔνδηλον eds τὸ ϑερμὸν xai τὸ ψυχρόν, ἀλλ᾽ 

10 ὅμως οὐ διαλανϑάνει τὴν αἴσϑησιν: ἔχομεν γάρ τινα δύναμιν χριτιχὴν τῆς do 

ῥοπῆς. ζητοῦμεν ὃὲ νῦν οὐχ, εἴπερ ὀρθῶς αὐτὴν συντάττομεν ταῖς δυνά- 
- - fef S ^ m AA y m^ I - 2 x ! - μεσι ταῖς ἀπτιχαῖς, ἀλλ᾽ εἰ τις ὅλως ἀντίληψις ἡμῖν ἐλλείπει τῶν ὕπαρ- 

χόντων παϑῶν τοῖς σώμασιν. οὐ φαίνεται δέ" - 

πάντα γὰρ xptvousv xai 148 

πάντων αἰσϑανόμεϑα. ἔτι εἴ τις αἴσϑησις ἡμῖν ἐλλείπει, xal τὸ ὄργανον 

15 αὐτῆς ἀναγχη ἡμῖν ἐλλείπειν. πᾶν ὃὲ ὄργανον αἰσϑητιχὸν σῶμα, σῶμα δὲ 

ἅπαν ἐξ ἑνός τινος τῶν ἁπλῶν στοιχείων T, ἐχ πλειόνων. ἔχομεν δὲ xal 5 

ἐχ τῶν ἁπλῶν x«i ἐχ τῶν συνθέτων τὰ αἰσϑητήρια" 7; μὲν γὰρ χόρη ἐξ 

dope 3| τοῖς γε ἐνύδροις ἐξ ὕδατος, ἢ δὲ ὄσφρησις 

ϑατέρου τούτων: ἐχ πυρὸς γὰρ T γῆς Tj φύσις οὐδὲν 

08 4T e ^N 5 ' 6 ^ 

ὕδατος ἣν, T, δὲ i ΕἾ, 
ἐποίησεν poli δὰ se: 10 

'N 90 πυρὸς μὲν ὅτι χοινὸν αὐτὸ ἅπασιν τοῖς ἄλλοις ἐνεχεράσατο: f, γὰρ ϑερμότης 

ἐν ἅπασι xai οὐδὲν ἄνευ τῆς ἐμφύτου ϑερμότητος αἰσϑητιχόν- γῇ δὲ αὐτὴ 
υὲν χαϑ᾽ ἑαυτὴν οὐχ οἵα τε ἦν ὄργανον εἶναι" παχύτατον γὰρ τὸ στοιχεῖον 

χαὶ πρὸς χρίσιν ἀνεπιτήδειον, ὅϑεν xai τὰ πλείονος a υξτέχοντα μόρια 15 

τῶν ζώων ἀναισϑητότατα, ὀστᾶ χαὶ 2a ss xai yo yes, uéutxtat ι δὲ υάλιστα 

τῇ ἁφῇ τῶν λοιπῶν αἰσϑητηρίων. ὅπερ οὖν ἔφην, τῶν μὲν ἁπλῶν τῷ σι 

αἰσθητηρίων οὐδὲν ἂν ἡμῖν ἐλλείποι: ἔχομεν δὲ xal τὸ σύνϑετον ἐχ 
, - ' c νὰ» Y A. AS. t ὦ y " n , 5 πλειόνων" τοιοῦτον γὰρ ἣ σὰρξ xai τὸ ἀνάλογον, εἴπερ ἄρα xal ταύτην ἐν 30 

τοῖς αἰσϑητηρίοις ϑετέον. ὥστε εἰ μηδὲν τῶν ὀργάνων ἐλλείπει, οὐδὲ 
ΠΣ — 

)vap(c τις τῶν τοῖς ὀργᾶνοις χρωμένων. πάλιν ἐπειδὴ πέφηνεν ἅπαν -— 

E 
30 ἡμῖν αἰσϑητηρίον διά τινος μεταξὺ ὄντος ἀντιλαμβάνεσϑαι, ἀνάγχη τὸ 35 

ues τοῦτο T, ἀλλότριον εἶναι T, συμφυές. ἔχομεν δὲ xol τὸ συμφυὲς 
τοιούτῳ γὰρ χέχρηται ἣ γεῦσις xoi ἢ ἁφή) [ἔχομεν] καὶ τὰ ἀλλότρια" 

τοιοῦτον γὰρ ὃ ἀὴρ χαὶ τὸ ὕδωρ, οἷς χέχρηνται αἱ λοιπαὶ μέσοις πρὸς τὸ 

εἰσ pes τὰ αἰσϑητά: τοῖς | μὲν γὰρ πεζοῖς xal πρὸς τὰ ΧΡΌΑΣ χαὶ 149 
35 πρὸς τοὺς ψόφους ὃ ἀὴρ ἐξαρχεῖ, τοῖς δὲ ἐνύδροις τὸ ὕδωρ, ἱχανὸν δὲ xal 

ει | 
1 de titulo v. Praef. ὃ τῶνδε] τούτων Arist. EW 12 ἐλλείπη Ρ , 

14 ἔτι] ὥστε C 15 δὲ] yàp Cs 25 ante τῇ ἁφῇ add. ἐν as Arist. 28 ἐλλείποι C H 
29 πέφυχεν ex πέφηνεν C 92 ἡ γεῦσις om. Q ἔχομεν delevi 94 εἰσ- j 

αγγέλειν Q 



THEMISTII DE ANIMA E [Arist. l1 p. 42548 — 22] 81 

΄ α΄. ὦ M » ' » M , * - 1 ϑάτερον αὐτῶν πρὸς ἄμφω, χαὶ ἄμφω πρὸς ϑαάτερον αὖϑις otov πρὸς 149 
, ὟΝ NV (59 5 ΦΧ 32 Ἃ - δὰ c - 2 3. CX 

χρώματα ἀὴρ xai ὕδωρ. οὐδὲν ἄρα ἂν τῶν μεταξὺ ἡμῖν ἐλλείποι. εἰ δὲ 

τὰ ἀπαγγέλλοντα ἅπαντα ἔχομεν, δηλονότι χαὶ τὰ δεχόμενα τὰς εἰσαγγελίας" 

οὐδεμία doa αἴσϑησις τοῖς ζώοις ἐλλείπει, λέγω ὃξ οὐ πᾶσιν, ἀλλὰ τοῖς 

ὃ τελείοις xal μὴ χολοβοῖς μηδὲ οἷον πεπηρωμένοις" τὰ γὰρ χαλούμεναο 10 

ζώφυτα μίαν ἔχει τὴν ἁφήν, τὰ δὲ ἴσως xal τὴν γεῦσιν, τὰ δὲ ἴσως xai 

τὴν ὄσφρησιν, ὅσα δὲ πορευτικὰ χαὶ τέλεια, ταῦτα ἔχει τὰς πέντε πάσας" 
φαίνεται γὰρ xai ἢ ἀσπάλαξ ὑπὸ τὸ δέρμα ἔχουσα ὀφθαλμούς, ἀλλ᾽ 15 
2 ἐᾷ A b , » 3: Ah pm ] 4 c » 3 ΄ ^ 

ἐπειδήπερ πρὸς τὸν βίον οὐχ ἣν αὐτῇ ἀναγχαία ἢ ὄψις, ἐξεπλήρωσς uiv 
N , ' , £e , Ἁ δ M c 5 F - 4 ^N 

10 xai ἐπὶ ταύτης ἢ φύσις τὸν ἀριϑμὸν τῶν αἰσϑήσεων, τῷ δέρματι ὃὲ 
ἐπεχάλυψεν ὡς μὴ δεομένου τοῦ ζώου ταύτης τῆς χρίσεως. ὥστε εἰ μὴ 

ἕτερον σῶμα παρὰ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα χαὶ τὰ συγχείμενα ἐξ αὐτῶν, οἷα 30 
τὰ ἐνταῦϑα σύμπαντα σώματα, μήτε πάϑος ἕτερον τούτων ἐστὶ τῶν 

σωμάτων παρὰ τὰ νῦν ὑπάρχειν δοχοῦντα, οὐδεμία ἂν ἐχλείποι τοῖς ζώοις 

15 αἴσϑησις. δήλη ὃδέ ἐστιν ἢ φύσις, ὅτι πανταχοῦ τὰς ἀτελεστέρας δυνάμεις 25 
δλοχλήρους ταῖς τελειοτέραις προὐποβάλλεται, ὥστε εἴπερ ἐν ἀνϑρώπῳ λόγος 

χαὶ νοῦς, πᾶσαι ἂν αὐτῷ προὐπάρχοιεν αἱ αἰσϑήσεις. 
. cl ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ ἐχεῖνο ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι τῶν χοινῶν αἰσϑητῶν, ὧν 

E » , , , - , ΄ iT ^ »y 3587 τ 

νῦν ἀπάσαις ἀντιλαμβανόμεϑα | ταῖς αἰσϑήσεσιν. εἶναι μὲν αἴσϑησιν ἰδίαν 150 
» M 5 -: 2 ,ὔ ^: c CN -Ὁ ' “νὼ CN 1 ' 

20 ἐστὶν ἀναγχαῖον, ἐχλείπει δὲ νῦν, διὸ νῦν μὲν αὐτῶν σχεδὸν xaxà συμβεβηχὸς 
, -Ὁ Ὑ Mj -Ὁ κι , 

αἰσϑανόμεϑα τῷ μὴ ἔχειν τὴν ἐπ᾿ αὐτοῖς τεταγμένην οἷον χινήσεως 
A 

ὧι 

΄ , / , - N N * ΄ ᾿᾿ & NAP. στάσεως σχήματος μεγέϑους ἀριϑμοῦ, χρὴ δὲ εἶναι πάντως ἢ τὰ χοινὰ 
ταῦτα οὐχ ὡς. νῦν χοινὰ ὑπόχεινται ἀλλ᾽ ὡς ἴδια, ἐπεὶ νῦν γε ἢ ὄψις 

, 5 5 , , 5 p) $ «8 ΄ $ 8X ΄ υεγέϑους οὐχ αἰσϑάνεται προηγουμένως; ἀλλ᾽ οὐδὲ σχήματος οὐδὲ στάσεως 
258 οὐδὲ τῶν λοιπῶν, ἀλλὰ αἰσϑανομένη τοῦ χρώματος χαὶ τοῦ μεγέϑους 10 

αὐτοῦ συναισϑάνεται xoi τοῦ σχήματος xol τοῦ χινεῖσϑαι αὐτὸ T, ἠρεμε 

xai τοῦ ἕν εἶναι" τὸ γὰρ ἕν Tj πολλὰ πᾶσαι γνωρίζουσι, τοῦτο δὲ ἀριῦϑμός. 

εἴπερ οὖν χατὰ συμβεβηκὸς αὐτῶν αἰσϑανόμεϑα, εἶναί τινα αἴσϑησιν αὐτῶν 
προηγουμένην προσήχει. ἀλλ᾽ ἀδύνατον. οὐ γὰρ χατὰ συμβεβηχὸς αἰσϑα- 15 

30 νόμεϑα τῶν χοινῶν: οὐδὲν γὰρ τῶν χατὰ συμβεβηχὸς αἰσθητῶν χινεῖ τὸ 
3 ὃ ΄ ' M 1) À S M 2 616 ' "TAM E Nc . A M A 2 A αἰσϑητήριον xal ἀλλοιοῖ xai ἐνδίδωσι τὴν ἰδίαν μορφήν: xai γὰρ st μὴ 

, » 5 ^ M 5 , , 9 ^ , - d , 35: ' 4 

xopíec ταῦτα ἐπὶ τῶν αἰσϑήσεων λέγεται, ἀλλὰ γίνεταί γέ τις xai τί [Ὁ ς 

΄ Ὑ 5 , [c x - , y Ἢ M ed 2. Lo c M - nZ & 

ὄψει ἀλλοίωσις ὑπὸ τοῦ χρώματος, xat τῇ αἀχοῇ ὑπὸ τοῦ ψόφου, χα! 
b ΄ b! ,F 7 e » M , x 5 $ A ἐξ ἘΝ 

υάλιστα τοῦτον τὸν χρόνον χαϑ’ ὃν dv τὸ αἰσϑητὸν εἰς αὐτὰς ἐνεργί. 

35 τὰ χατὰ συμβεβηχὸς δὲ οὐ τοιαῦτα ἦν: διττὸς γὰρ 6 τρόπος τῶν χατὰ 

συμβεβηχὸς αἰσϑητῶν: ἢ γὰρ ὅταν τῇ ὄψει χρίνωμεν τὸ γλυχύ: πολλάχις 25 

Ἰὰρ ϑεασάμενοί τι τῶν ὑγρῶν ξανϑόν, μέλι τοῦτο εἶναι ἀποφαινόμεϑα, οὐχ- 

έτι τὴν τοῦ γλυχέος αἴσϑησιν ἀναμείναντες. τοῦτο ὃὲ ὧδε συμβαίνει" 

ἐπειδὴ γὰρ τοῦ ξανϑοῦ xal τοῦ γλυχέος ἠσϑόμεϑα ἅμα ὄντων ἐπὶ τοῦ 

1 post ἄμφω (prius) add. οἷον ἀὴρ πρὸς ψόφους xoi χρώματα Os 6 ζωόφυτα Cs 

( πάσας] αἰσϑήσεις C 8 ἀσπάλαξ PQ?O: σπάλαξ Q Arist. ES 14 ἐχλείποι etiam 

Arist. S: ἐχλίποι Arist. vulg. 22 τὰ κοινὰ] τὰ μεγέϑη Q 28 οὐχ ὡς νῦν transposui: νῦν 

οὐχ ὡς ὑπόκειται as 27 ἕν (prius) Z?: om. PQOCs 34 αἰσϑητὸν scripsi: αἰσθητήριον 

Comment. Arist. V 3. 'TThemist. de anima. 0 
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THEMISTII DE ANIMA E [Arist. ΓῚ p.425222 — 54] 
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t 
, 5 5 5 ΄ 

μέλιτος ἄμ. βφθιτεμπις περὶ αὐτὸ ταῖς αἰσϑήσεσιν ἐνεργήσαντες τῇ ὄψει χαὶ 15] 

τῆ E χαὶ ἐτελεύτησαν αἱ δύο ἀντιλήψεις εἰς τὴν πρώτην δύναμιν τὴν 

αἰσϑητιχήν; εἰς ἣν ἁπάντων τῶν αἰσϑητῶν αἵ εἰσαγγελίαι μίαν οὖσαν 

ἀποστηρίζονται, ταύτην τηνιχαῦτα συμβαίνει τὴν δύναμιν ἀπατᾶσϑαι xai 

τὸ ξανϑὸν εὐϑὺς ἀποφαίνεσϑαι χαὶ γλυχύ, συνδραμεῖν αὐτὰ χαὶ νῦν οἰηϑεῖσαν, 

ὥσπερ ἡνίκα ἀπ’ ἀμφοτέρων ἅμα τῶν αἰσϑήσεων ἐχινήϑη. εἷς μὲν οὖν 

τρόπος οὗτος τῆς χατὰ συμβεβηχὸς ἀντιλήψεως, ἕτερος δὲ ὅταν προσιόντα 
' EE ex , ^ μοὶ 3 , e , τὸν Κλέωνος υἱὸν ϑεασάμενοι ut, τοῦτο ἀποφαινώμεϑα μόνον ὅτι λευχός, 

ἡ δός 7 ς Ἁ ἢ t. "v e €T 

ἀλλ᾽ ὅτι x«i Κλέωνος υἱός. ὃ γὰρ Κλέωνος υἱὸς ἣ Κλέωνος υἱὸς οὐχ Tv 
οαἰσϑητός, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ συμβαίνει τῷ λευχῷ xal υἱῷ Κλέωνος εἶναι, οὐχ 

ἵσταται T, ὄψις ἄχρι τοῦ χρώματος ὃ προσήχει uóvoy αὐτῇ, ἀλλὰ wüxsiyo 

προσαποφαίνεται, ὃ μήτε αὐτῆς ἴδιον μήτε ἄλλης τινός: μᾶλλον δὲ οὐχ ἣ 
ὄψις, ἀλλ᾽ ἐχείνη αὖϑις ἣ μία, εἰς ἣν τελευτῶσι xol at λοιπαί. οἱ μὲν 

T , - ^ ' τς ? 3) Υ ^N 5^ [4 

οὖν τρόποι τοῦ χατὰ συμβεβηχὸς οὗτοι, χατ᾽ ἀμφοτέρους δὲ οὐδὲν ἢ 

αἴσϑησις τρεπομένη οὔτε πάσχουσα ὑπὸ τοῦ χατὰ συμβεβηχὸς αἰσϑητοῦ 
’ A cadis δ ας M ΄ ἴον Ἦ ὄψις obDts Orb τοῦ Κλέ Ἐ 

χρίνει περὶ αὐτοῦ xal γνωματεύει, οἷον ἢ ὄψις οὔτε ὑπὸ τοῦ Αλέωνος υἱοῦ 
΄ » e ^ Ὁ , ^ N v Ly , A CEN ' 

tt πάσχουσα οὔτε ὑπὸ τοῦ γλυχέος τὸ μὲν ξανϑὸν εἶναι μέλι τὸ δὲ λευχὸν 

Κλέωνος υἱὸν ἀποφαίνεται. ἐπὶ μέντοι τῶν χοινῶν αἰσϑητῶν, ὅταν αἰσϑάνηται 

εγέϑους ἢ ὄψις, ἐγγίνεται τοῦ μεγέϑους αὐτῇ ΠΕ 16 χαὶ ἘΠΕ χινήσεως 
μοίως x«i τοῦ ἑνὸς xol τοῦ σχήματος. πῶς ἂν οὖν χατὰ συμβεβηχὸς 

bl 

e? E: 
^ 

e 

5 

αισ 
, , 57 - - $^ - , Y ". τῇ ΄ 

οὐχ ἄρα αἴσϑησίς ἐστιν ἰδία τῶν χοινῶν οὐδαμῶς, χρίνουσι δὲ τὰ ἀλλήλων 

ἴδια χατὰ συμβεβηχὸς αἱ αἰσϑήσεις, ὅτι εἰς μίαν ἅπασαι τελευτῶσιν. ὅταν 
Kx Low yel ACT M Qu EN A Ἀ Led M ἘΣ das » : , e ^N Y E ξ ϑὲ 

οὖν τῇ μιᾷ ἐχείνῃ τὸ αὐτὸ ὁγρὸν ἢ uiv γεῦσις πιχρόν, T, δὲ ὀψις ξανϑὸν 

εἰσαγγείλῃ, συμβῇ δὲ ἐν ἄλλῳ χρόνῳ τοῦ ξανϑοῦ μόνον αὐτὴν λαβέσϑαι [1S TI vp l D Xpovq xi i x 

διὰ τῆς ὄψεως, προστίϑησιν εὐθέως xal τὸ πιχρὸν τὴν γεῦσιν μὴ mspt- 
ς ) e , , 

μείνασα, xol τότε οὐχ ἣ ὄψις ἐστὶν ἢ ἀπατωμένη, ἀλλ᾽ T μία ἐχείνη εἰς 
ἣν xal ἢ ὄψις xol f γεῦσις Gua τελευτῶσιν: αὕτη γὰρ T, τὸ ἀμφοῖν ἔργον 
υἱᾶς ποιοῦσα, xal ταύτης ἐστὶ τὸ εἰπεῖν ἄμφω περὶ τῆς χολῆς xal τὸ 

πιχρὸν xol τὸ ξανϑόν, xal ὅτι τὰ δύο ταῦτα Evi σώματι ὑπάρχει" διὸ 

(περὶ) τοῦτο xai ἀπατᾶται. ἀπατᾶται δὲ χαὶ περὶ τὸν Κλέωνος υἷόν, ὅταν 

ἐχ μόνου τοῦ χρώματος Κλέωνος υἱὸν αὐτὸν ἀποφαίνηται" οὐ γὰρ ἐχ τοῦ 
χρώματος γνωστὸς ὃ τοῦ Κλέωνος υἱός, ἀλλὰ xoi ἐξ ἑτέρων πολλῶν ἃ 

συνϑεῖναι xol ἐξετάσαι οὐ τῆς μιᾶς αἰσϑήσεως ἦν, ἀλλ᾽ ἑτέρας ἴσως ἤδη 

τιμιωτέρας δυνάμεως, ἧς οὐ χοινωνεῖ τὰ ἄλογα ζῶα. ἀπατᾶται δὲ χαὶ 

περὶ τὰ χοινά, ὅταν ἐπιτρέψῃ μιᾷ οἷον ἢ ὄψις περὶ τὸ σχῆμα" χοινὸν γὰρ 

τὸ σχῆμα ὄψεως χαὶ ἁφῆς. 
0 b m PN 3. «Ὁ - A € , Ἔ 5 ’΄ ἘΠ x M ἃ - 

tt μὲν οὖν οὐχ εἰσὶ τῶν πέντε πλείους αἰσϑήσεις, φανερὸν ix τῶν 
^ FOWM ΄ » ἂν M - 

νων" διὰ τί ὃὲ οὐ μία ζητήσειεν ἄν τις, Tj xai τῶν ψόφων xal τῶν (0 
TO «Ὁ ΓΕ (η.. 

ς 

ἡ 5: eras. P 23 ἅπασαι om. Q 90. 31 διὸ περὶ scripsi: διὰ 39 ἢ 

10 

y. 
σϑάνοιτο τούτων ὧν ἀπομάττεται | τὸ εἶδος οὐχ ἧττον ἣ τὸ τοῦ χρώματος: 152 

10 

15 

25 

ὑτὸ C: αὐτοῦ PQ τῇ om. Q 4 ὑποστηρίζονται Cs ' 6 om. C 

γὰρ] καίτοι Q? in marg. s Κλέωνος υἱὸς (alterum) om. Q 22 post οὐχ dpa 
ex 
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χυμῶν xal τῶν λοιπῶν αἰσϑητῶν οἷόν τε ἦν ἀντιλαμβάνεσθαι. ἣ τὰ χοινὰ 152 

ἂν οὐχ ὡς χοινὰ ἐγνωρίζετο μιᾶς οὔσης ἁπάντων αἰσϑήσεως: νῦν δὲ τῷ 

πλείοσιν αἰσϑήσεσιν ἀχολουϑεῖν ἐλέγχεται μιᾷ μὴ προσήχοντα. αὕτη τε | οὖν 153 

ἀποχρῶσα αἰτία χαὶ ὅτι δύσχριτά ἐστι τὰ χοινά: πλείους οὖν χρίσεις δεῖ 

8 συυφωνῇσαι: xal τό γε τοῖς εἰρημένοις ἀχόλουϑον: εἰ γὰρ αἴσϑησις μία, 

ἕν ἄν ποὺ χαὶ αἰσϑητήριον Tv, τοῦτο δὲ ἀμήχανον: δυνάμει γὰρ τὸ 5 

αἰσϑητήριον ὅπερ τὸ αἰσϑητόν, δυνάμει δὲ οὐχ ἅπαντα πρὸς ἅπαν, ἀλλὰ 

πρὸς μὲν χρῶμα τὸ ἄχρουν, πρὸς δὲ ψόφους τὸ ἄψοφον: οὔτε γὰρ ποιεῖν 

τὸ τυχὸν εἰς τὸ τυχὸν πέφυχεν οὔτε πάσχειν τὸ τυχὸν παρὰ τοῦ τυχόντος. 

10 χαὶ ταῦτα ἐν ἄλλοις ἱχανῶς ἀποδέδειχται. 10 

2. ᾿Κπειδὴ δὲ αἰσϑανόμεϑα ὅτι δρῶμεν, xal αἰσϑανόμεϑα ὅτι ἀχούομεν, 
ἀνάγχη T, τῇ ὄψει αὐτῇ αἰσϑάνεσϑαι ὅτι ὁρῶμεν ἣ ἑτέρᾳ αἰσϑήσει χρινούσῃ 

τὴν ὄψιν. εἰ μὲν δὴ ἑἕτέρᾳ xoi οὐ τῇ ὄψει, δύο ἔσονται αἰσϑήσεις τοῦ 15 

αὐτοῦ, οἷον χρώματος ἥ τε ὄψις ἢ προηγουμένως δρῶσα τὸ χρῶμα χαὶ 

15 7, τῆς ὄψεως αἰσϑανομένη: οὐ γὰρ οἷόν τε ἀποφήνασϑαι περὶ τῆς ὄψεως 

ὅτι δρᾷ A Mon" τὸ ὁρώμενον. xal εἰ τῇ ὄψει χρεία χρινούσης 

αὐτὴν ἑτέρας, διὰ τί οὐ xol τῇ χρινούσῃ αὖϑις. προ χἀχείνῃ ἄλλης, 30 
χαὶ τοῦτο εἰς ἄπειρον πρόεισιν; εἰ δὲ ταῦτά τις τὰ ἄτοπα προορώμενος 

συγχωροίη, ὅτι ἢ τὴν ὄψιν χρίνουσα αἴσϑησις δύναιτ᾽ ἂν χρίνειν xai ἑαυτήν, 

20 τί δήποτε τοῦτο οὐχὶ xal τῇ ὄψει αὐτῇ συγχωρεῖ; χρινέτω τοίνυν αὐτὴ 25 
ξει 

ἢ ὄψις. φανερὸν τοίνυν ὅτι οὐχ ἁπλῶς λέγεται τὸ αἰσϑάνεσϑαι" χαὶ γὰρ 

(03 ἑαυτὴν ἢ ὄψις. ἀλλ᾽ ὄψεως αἰσϑητὸν ἴδιον τὸ χρῶμα, χρῶμα ἄρα 

σ ^ ec - -"Ἢ 2! 1 , N , , Ἃ 2 ÀJ M , » ὅταν μὴ δρῶμεν, τῇ ὄψει χρίνομεν xai οὐ μόνον φωτὸς ἀλλὰ | xot σχότους 154 

συναισϑανόμεϑα, ἀλλ᾽ οὐχ ὡσαύτως. | τοίνυν αἰσϑήσει αἰσϑανόμεϑα ὅτι 

35 οὐχ degens τῇ αὐτῇ ταύτῃ aicüvcst αἰσϑανόμεϑα xal ὅτι ὁρῶμεν, αὕτη 

δὲ ἔσται ἢ ὄψις. οὐδὲν δὲ ἄτοπον τὸ xal τὴν ὄψιν πως χεχρωματίσϑαι" ὅ 
4 - , -— 5) - [r4 ' Y. Um , 

τὸ qàp αἰσϑητήριον δεχτιχὸν τοῦ αἰσϑητοῦ ἄνευ τῆς ὕλης, διὸ xal ἀπελϑόν- 
των τῶν αἰσϑητῶν ἔνεισιν αἰσϑήσεις x«l φαντασίαι: οἵ γὰρ λόγοι τῶν 

b] - Α e y » ;F 2 , , , M ^ , αἰσϑητῶν, oüc f, αἴσϑησις ἀνελέξατο, &upévouct τινα χρόνον xal μὴ xapov- 

30 τῶν τῶν ἔξωϑεν. ἄτοπον δὲ ὅτι μὲν ξανῦὸν τὸ χρῶμα δρῶμεν γιγνώ- 10 
—— 

σχειν ἡμᾶς τῇ ὄψει, ὅτι 0E δρῶμεν ὅλως μὴ γωηνώσχειν ἡμᾶς τῇ πο 
»y 

gicü fae ἀλλ᾽ ἄμφω μὲν τῇ αὐτῇ ὄψει οὐχ ὡσαύτως δέ. λέγομεν γὰρ 
“ὕἷἤ 

^N γ 

ξανϑὸν τῷ πάσχειν ὑπ’ αὐτοῦ, τὸ δὲ ὅτι δρῶμεν τῷ πάϑους ἀντιλαμ.- 15 

βάνεσϑαι. 
€ x Χμ 5 ΄“ , , » - 5 [φ € ἂν Ὰ , P) x 

35 H δὲ τοῦ αἰσϑητοῦ πριν deed το: αἰσϑήσεως ἣ αὐτὴ μέν ἐστι χαὶ 

μία, τὸ δὲ εἶναι αὐταῖς οὐ τὸ αὐτό. λέγω δὲ ταὐτόν ἐστι τὸ xav ἐνέρ- 

ειαν ἀχουστὸν χαὶ ἢ ἀχοή, xol τὸ xar ἐνέργειαν ὁρατὸν xol t, ὅρασις" 
$ $3 1 T τ᾿ N , ἢ ? 7 Pn e A PE 2: Mrs $ 0 o 

οὐδὲ γὰρ οἷόν τε ἀχουστὸν γενέσϑαι χατ᾽ ἐνέργειαν χωρὶς ἀχοῆς, οὐδὲ 30 

δρατὸν χατ᾽ ἐνέργειαν χωρὶς ὄψεως. ἀλλὰ τὸ μὲν δυνάμει ἀχουστὸν xoi 

6 γὰρ] δὲ Q 9 (8) τὸ τυχὸν ποιεῖν Q 11 xoi αἰσϑ. --- (12) ὁρῶμεν] πότερον τῇ 

ὄψει τοῦτο χρίνομεν O 16 γινώσχουσαν scripsi: γινώσχουσα 22 ὅτι] ὡς C 

20 ἔσται] ἐστιν Ms 28 αἱ αἰσϑήσεις Arist. praeter SWX 30 μὲν ξανϑὸν τὸ] 

πὸ gà» &. C post χρῶμα add. ὃ Q's 86 ob τὸ αὐτὸ αὐταῖς Arist. EL 
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ἢ δυνάμει ἀχοὴ δύναται χωρίζεσθαι dx. ἀλλήλων ἔστι γὰρ ἀχοὴν Ἔχουν 154 
UY, ἀχούειν, χαὶ ἀχουστὸν ὄντα μὴ ἀχούεσϑαι οἷον τὸν ψόφον: ὅταν δὲ 96 
ἀχούῃ τὸ δυνάμενον ἀχούειν, χαὶ ἀχούηται τὸ δυνάμενον ἀκούεσθαι, τότε 
ἅμα ἣ xav ἐνέργειαν ἀχοὴ γίνεται xal τὸ xaT! ἐνέργειαν ἀχουστόν. ἄμφω 

-Ὁ 

δὲ ἐν τῇ dxoij, διότ' χαϑόλου πᾶσα ποιητιχοῦ xoi χινητιχηῦ ἐνέργεια ἐν 
ὃ il 

τῷ πάσχοντι" ὃ δέδει uat γὰρ | τοῦτο ἐν τοῖς Φυσιχοῖς. οὕτω τοίνυν xal ἣ 155 
M , S a - 5 “Ω 7 P ^- ἘΣΤΕ B τοῦ αἰσϑητοῦ ἐνέργεια ἐν τῷ αἰσϑητιχῷ, xal ἐντεῦϑέν ἐστι δῆλον ὅτι μὴ 

πᾶν τὸ χινοῦν ἀνάγχη χαὶ χινεῖσϑαι, εἴ γε τὰ αἰσϑητὰ χινεῖ μὲν τὰς 
5 E ΤΑ ΞΕΕΤΡΑΣ 3: CN ΄ DE pU Mene T ' ΄ Ξ 2 a Ne - 

αἰσϑήσεις, αὐτὰ ὃξ πολλάχις ἀχίνητα μένει. xal μάλιστα ἐπὶ τῆς ὄψεως 5 

10 ένει. χαὶ οὗτο OT,Àov* χινεῖ γὰρ τὸ γρῶμα τὴν ὄψιν. αὐτὸ δὲ ἀχίνητον αὶ οὐτ |^ * ect ( p I (0 u Ἢ jt . [- i^ i* h 

s | 

Qu S πὶ τῆς gis δὲ εἴποι ἄν τις παραπλησίως: τὸ γὰρ ψυχρὸν e υὲν 

τὴν σάρκα T, τὸ πρὸ τῆς ΠΡΟ: PH αὐτὸ μέντοι τε οὐδὲ! 

£t δὲ οὐδὲν τε τς ὅτε ἀλλοιοῖ. ἐπ᾽ ἐνίων μὲν οὖν ἐστὶ ταῖς δύο ἐνεργείαις 

ὀνόματα, λέγω δὲ δύο ἐνεργείας τήν τε τοῦ 5: περ xai τὴν τοῦ αἰσϑητιχοῦ" 

15 τοῦ μὲν γὰρ ψοφοῦντος ψόφησίν ἐστιν εἰπεῖν τὴν ἐνέργειαν, τοῦ δὲ ἀχουστιχοῦ 15 

ἄχουσιν, ἐπ᾿ ἐνίων δὲ ἀνώνυμον ϑάτερον: ἣ μὲν γὰρ τῆς ὄψεως ἐνέργεια 
b] ὅρασις λέγεται, ἣ δὲ τοῦ χρώματος ἀνώνυμος, xal T, μὲν τοῦ γευστιχοῦ 

ἐνέργεια Due ἢ δὲ τοῦ χυμοῦ ἀνώνυμος. οὐχ ὀρϑῶς οὖν ot πρότερον 

φυσιολόγοι οὔτε χρῶμα ἄνευ ὄψεως ὑπολαμβάνοντες εἶναι οὔτε χυμὸν ἄνευ 90 

20 d^ We διχῶς γὰρ λεγομένων τῶν ὁρατῶν x«l γευστῶν τὰ μὲν xac 
ἐνέργειαν δρατὰ οὐχ οἷόν τε χωρὶς δράσεως εἶναι, τὰ δὲ χατὰ δύναμιν 
MEER λευχὸν PIS εἶναι xal χωρὶς ὄψεως δυνατόν. ὥστε διὰ τοῦτο 
αὐτοὺς ὑεμπτέον, ὅτι ἁπλῶς ἔλεγον περὶ τῶν λεγομένων οὐχ ἁπλῶς. 25 

Εἰ δὲ ταὐτὸ τὸ χατ᾽ ἐνέργειαν ἀχουστὸν xal f, xav ἐνέργειαν ἀχοή, 

25 ὀρθῶς ἐλέγοντο λόγοι αἱ αἰσϑήσεις. δῆλον δὲ ἐντεῦϑεν: ἡδίω γὰρ 

μῖν ἀεὶ τὰ χεχραμένα τῶν αἰσθητῶν ἤπερ τὰ ἄχραϊτα, οἷον ἐν ψόφοις 156 

piv at συμφωνίαι, ἐν χυμοῖς δὲ ot μεμιγμένοι, zal τῶν χρωμάτων δὲ τὰ 

χεχραμένα, διὸ mai τέχναι μουσιχή τε xal γραφικὴ καὶ μυρεψιχὴ "xol 

ὀψοποιία περὶ τὰς αἱξεις χαὶ χράσεις τῶν ἄχρων. πᾶσα δὲ guit xai ὅ 
ι 

σ 

30 χρᾶσις λόγος, ὃς ὅταν γένηται xav! ἐνέργειαν αἰσϑητός, ὃ αὐτὸς γίνεται τῇ 
«- » 

αἰσϑήσει. εἰχότως ἄρα T, αἴσϑησις λόγος" λόγῳ γὰρ T, αὐτή. οἱ δὲ ἄχρατοι 
ψόφοι χαὶ ἄμιχτοι χυμοὶ εἴτε ὑπερβάλλοντες εἴτε ἐνδέοντες ἢ οὐ χινοῦσι 
τὴν αἴσϑησιν T, φϑείρουσιν ἣ λυποῦσιν: οὐχέτι γὰρ λόγο! οὐδὲ χράσεις 10 

οὐδὲ συμφωνίαι. 

88 ᾿Αλλ᾽ ἐπειδὴ πολλάχις εἰρήχαμεν ἑχάστην αἴσϑησιν ὑπάρχειν ἐν τῷ 
οἰχείῳ αἰσϑητηρίῳ x«l χρίνειν οὕτως τὸ ὑποχείμενον ἕἑαυτῇ xal τὰς ἐν 

αὐτῷ διαφοράς, τοῦτο ἄνωθεν ἀναλαβόντες ἀχριβέστερον ἐπισχεψόμεϑα. 15 
δι 0 , € 7 5 , ^ M -Ὁ $ JJ 

αἰσϑανόμεϑα τοίνυν οὐ μόνον τὸ Asuxóv τοῦ μέλανος διαφέρον, ἀλλὰ xol 
΄ 

6 ἐν τοῖς Φυσιχοῖς] Γ 3 8 xol om. C 14 ἐνεργείαις Qs τὴν om. € 
15 ἀχουστοῦ P 20 «xai γευστῶν om. C: post xai add. τῶν as 24 ταὐτὸ Q!C: 

αὐτὸ ΡΟ 25 post ὀρϑῶς add. δὲ Q ἡδίω a: πλείω PQC 26 xexpappéva Q 

τῶν αἰσθητῶν om. Q 28 «expappéva PQ μουσιχή τε iterat Q 29 ante 

χράσεις add. τὰς Cs 91 ἐπισχεψώμεϑα Cs 38 διαφέρειν Q? 
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τὸ ^ai o τοῦ γλυχέος. ταύτην οὖν τὴν διαφορὰν χαϑ᾽ ἣν τὸ Àsoxbv τοῦ 156 

poe ς διενήνοχεν τίς ἐστιν T, χρίνουσα δύναμις; οὔτε γὰρ T, ὄψις, γλυχέος 20 

γὰρ οὐχ αἰσθάνεται: οὔτε ἢ γεῦσις, λευχὸν γὰρ οὐχ οἶδεν. ἀνάγχη δὲ 

αἰσθήσει xal τοῦτο χρίνεσϑαι: τῶν γὰρ αἰσϑητῶν αἰσϑηταὶ xal αἱ διαφοραί. 

5 οὐδὲν οὖν ϑαυμαστόν, εἰ ἔμπροσθεν ἡμῖν ἐδόχει μὴ εἶναι τὴν ἁφὴν ἐν 
σαρχί, ἀλλὰ τὴν σάρχα μὲν εἶναι μεταξὺ τοῦ τε ἁπτοῦ xal τοῦ ἁπτιχοῦ, ἣ 90 

εἴ τις xal βούλοιτο χαλεῖν αὐτὴν αἰσϑητήριον, ἀλλ᾽ οὔτι γε πρῶτον οὐδὲ 

ἐν ᾧ ἣ δύναμις ἐγχαϑίδρυται ἢ ἁπτιχή: προϊὼν γὰρ ὃ λόγος εὐρήσει μὴ 

περὶ τὴν σάρχα τοῦτο μόνον συμβεβηχέναι, ἀλλὰ xoi περὶ τὰ | λοιπὰ 157 

10 αἰσϑητήρια, οἷον λέγω τὴν xOprv xai τοὺς διὰ τῶν ὥτων πόρους. μιχρὸν 

δὲ ἀναληπτέον. ὥσπερ ἣ χρίνουεν δυνάμει τὸ λευχὸν τοῦ μέλανος διαφέρειν, 
αὕτη μία ἐστίν, οὕτω xal ἢ χρίνομεν τὸ γλυχὺ τοῦ ϑερμοῦ διαφέρειν, xoi 5 

ταύτην ἀνάγχη μίαν εἶναι: οὐ γὰρ οἷόν τε χεχωρισμέναις εἶναι δυνάμεσιν 

διεστηχυίαις ἀλλήλων, χαὶ τὴν μὲν τοῦ δεῖνος αἰσϑανομένην τὴν δὲ τοῦ 

015 δεῖνος, χρίνειν ὅτι μὴ ταὐτὸν τοδὲ xai τοδί. οὕτω μὲν γὰρ xüv εἰ τοῦ 
uiv ἐγὼ τοῦ δὲ σὺ αἴσϑοιο, δῆλον ἂν εἴη ὅτι ἕτερα ταῦτα ἀλλήλων. ἀλλ᾽ 10 

(02 

Ὁ 

! ν 

5 -*/ * ) ^ ὃ ^ [4j - οἱ , 5 ΝΣ e 

o0y οἷον τε, ἀλλ᾽ ἕν Oc ep ὃ ἀυφοῖν αἰσϑανόμενον οὐ isi ἕν 
-" 

ἄμφω xol ταὐτὸν δεῖν εἶναι ὃ μὴ ταὐτόν φησι τῷ γλυχεῖ τὸ λευχόν. ὡς 
δι ἢ 

οὖν λέγει περὶ τοῖν δυοῖν, οὕτω τοῖν δυοῖν χαὶ αἰσϑάνεται" «ns δὲ ὡς 15 

90 ἕν ἀμφότερα ἐπεσχεμμένον, οὕτως ἄρα αὐτῶν χαὶ αἰσϑάνεται. οὐ μόνον δὲ 
5s c " * A * e 5 , [e , e A 5 , 

ὡς αὐτὸ ἕν ἀλλὰ xai ὡς ἐν χρόνῳ ἕνί' ὅταν γὰρ αἰσϑάνηται τοῦ μέλιτος 
Y ^ P ^ P: - 2. eum - " - ! ^ "e ^ " c. irs s E Ad Σ ξανϑοῦ χαὶ γλυχέος, T, τῆς χιόνος ψυχρᾶς τε xol λευχῆς, οὐχ ἐν ἄλλῳ μὲν 

E ἣ x , km *, ὃ ̂, με ^ , 3: 3) ) δὲ m ! ^ , ro 2v A ἘΣ M 5 

Uis τ us αἰσϑάνεται χρόνῳ ἐν ἄλλῳ δὲ τῆς Ψυχρότητος, ἀλλ΄ ἐν τῷ 20 

αὐτῷ x«i ἑνί: χαὶ ὅτε λέγει ϑάτε p ὅτι ἕτερον, τότε xal Üdcspov: λέγω 

95 δὲ οὐ χατὰ συμβεβηχὸς τὸ ὅτε. εἴποιμ᾽ ἄν γὰρ ἐγὼ νῦν ὅτι [ἰλάτων ὃ 
φιλόσοφος εἰς Σιχελίαν ἀφῖχτα', ἀλλὰ νῦν μὲν λέγω, οὐ μέντοι γε ὅτι xai 25 

νῦν. ἢ δὲ ps dis τοῦ λευχοῦ πρὸς τὸ ψυχρὸν διαφορὰν χαὶ νῦν 

λέγει, χαὶ νῦν ὅτι χαὶ νῦν λέγει. ἅμα ἄρα, ὥστε οὐχ αὐτὴ μόνον μία 
ἀλλὰ χαὶ ἐν χρόνῳ ἕνί. μία τοίνυν ἐστὶν ἢ δύναμις ἢ αἰσϑητιχή, εἰς ἣν 

80 αἱ τῶν πλειόνων αἰσϑητηρίων | τελευτῶσι διαφέρουσαι ἀγγελίαι. ἀλλὰ μὴν 158 
τοῦτο ἀδύνατον: συμβήσεται γὰρ ταὐτόν τι xai ἀδιαίρετον πλείους ἅμα 

χινήσεις χινεῖσϑαι χαὶ μάλιστα ἐν χρόνῳ ἀδιαιρέτῳ. χαὶ τί λέγω πλείους; 
E xai ἐναντίας: δῆλον γὰρ ὅτι τῇ μιᾷ ταύτῃ dus xot ἂν T, οὔχ 5 

ἢ χόρη uóvov xai ἢ γλῶττα εἰσήγγειλε τὸ ξανϑὸν xol τὸ γλυχύ, ἀλλὰ xol 

35  χόρη μόνη xa0' ἑαυτὴν τὸ λευχὸν xal μέλαν, ὥσπερ ὅταν βιβλίοις 

ἐντυγχάνωμεν γεγραμμένοις: αἰσϑανόμεϑα γὰρ ἅμα ἀμφοῖν χαὶ τοῦ μέλανος 10 

χαὶ τοῦ λευχοῦ, ταῦτα δὲ οὐχ ἕτερα μόνον ἀλλὰ πρὸς τῷ ἕτερα χαὶ ἐναντία. 

πῶς οὖν μία οὖσα χινήσεται ἅμα τὰς ἐναντίας χινήσεις; οὐχ ἣν οὖν τὸ 

9 δὲ] δὴ ci. Spengel 6 supra μεταξὺ scr. μέσην Q? 12 ϑερμοῦ] πιχροῦ C: λευχοῦ 

C? in marg. 13 temptavi ob γὰρ οἷόν τε τὰ χεχωρισμένα χεχωρισμέναις κρῖναι δυνά- 

ὑέσιν 15 xoi] εἶναι CO post yàp add. ἔχει Arist. E 19 οὕτω τοῖν δυοῖν ite- 

ratum eras. Q 24 λέγω] λέγεται C 26 οὐ μέντοι γε add. Q? in marg. 

bye 

2'| διαφορὰν καὶ νῦν λέγει καὶ ὅτι νῦν λέγει as 94 μόνη Qs ἀλλὰ om. Q 



86 

10 

τῷ σι 

THEMISTII DE ANIMA E [Arist. Γ 2 p. 426530—421214] 

» ^ 3, ^ - ^ , , ἂν 5 s] , A A - 

ἄτοπον τηλικοῦτον ἐπὶ τῶν διαφόρων αἰσϑήσεων: ἐπ᾽ ἐχείνων γὰρ τὰ 158 
, e ἂν 5 , e S * 

ἀγγελλόμενα ἕτερα μὲν ἦν, οὐ μὴν ἐναντία, ὡς εἶχε τὸ Ἰλυχὺ xoi τ 

ξανϑόν, ἀλλ᾽ ἔοιχεν m τῆς μιᾶς Sitios χαὶ τοῦ ἑνὸς n ὁ... t 

cago: εἶναι ἀτοπώτερον, πῶς τῶν ἐναντίων ἅμα αἰσϑάνεται. ἄρ᾽ οὖν 

ἱχανὸν χαταφυγεῖν εἰς ἐχεῖνον αὖϑις τὸν λόγον τὸν λέγοντα τὴν δύναμιν τὴν 90 

οἰσϑητικὴν εἰς ἣν πᾶσαι ai τῶν αἰσϑητηρίων εἰςαγγελίαι διαπέμπονται, 
c 

υΐαν μὲν εἶναι τῷ ἀριϑμῷᾷ xai τῷ ὑποχειμένῳ, τῷ λόγῳ δὲ πλείους; ἐπὶ 
LI 

$7 

v, e , , e τ 

πολλῶν γὰρ οὗτος ὃ λόγος πολλὰς διέλυσεν ἡμῖν ἀπορίας. πὼς uiv οὖν 

δύναμις τῶν διῃρημένων αἰσϑαάνεται, πὼς ὃὲ ἀδιαίρετος 25 ^ , e e 

οιῃρημθνη αὐτὴ ἢ 
- ^ , -Ὁ ^ - , , 

[τῶν διῃρημένων}: τῷ εἶναι μὲν γὰρ διῃρημένη, τουτέστι τῷ λόγω, τόπῳ ii^ "lt i i i ΠΝ] ' n i n 
' - , M" M -Ὁ , P -0Q) 

& xai ἀριϑμῷ ἀδιαίρετος. ἢ ἐπὶ ταύτης γε τῆς ἀπορίας οὐδὲ τοῦϑ 

χανόν: δυνάμει μὲν γὰρ ταὐτὸν xai διαιρετὸν εἶναι xoi ἀδιαίρετον ἴσως ἘΝ Ωϑ 

hi , A ^ Ἁ 

οὐδὲν ϑαυμα στόν, ὥσπερ δυνάμει ταὐτὸν Poipor χαὶ ϑερμὸν xoi λευχὸν 159 

χαὶ μέλαν, ἀλλ᾽ ἐνεργεῖν γε ἅμα χατ᾽ ἄμφω τὰ ἐναντία ἀδύνατον, ἀλλ᾽ 

ἀνάγχη τὰς διαφερούσας ἐνεργείας T, τῷ χρόνῳ διῃρημένας T, τοῖς ἐνεργοῦσιν 

ὑπάρχειν. οὕτως οὖν οὐδὲ τὰ εἴδη παραδέχεσθαι ἅμα τὰ ἐναντία δυνατόν, 5 
εἰ τοιοῦτον T, αἴσϑησις xol ἢ νόησις, ὡς δέχεσϑαι τὰ εἴδη τῶν αἰσϑητῶν 

ἢ τῶν νοητῶν. ἀλλ᾽ ἐχεῖνο ἄν τις υᾶλλον εὐλογώτερον ὑπολαμβάνοι 

ἐοιχέναι τὴν δύναμιν τὴν αἰσϑητιχὴν τῇ στιγμῇ, μᾶλλον ὃξ τῷ χέντρῳ 10 

τοῦ χύχλου, εἰς ὃ πᾶσαι αἱ ἐχ τῆς περιφερείας dpi τελευτῶσιν. αὕτη 
(4p ἢ στιγμὴ ἅμα xal μία χαὶ πλείους: μία μέν , ἕν γὰρ τὸ χέντρον τοῦ 

χύχλου: πλείους δὲ ὅτι πλειόνων cole: y xai διαφερουσῶν ἐστὶ πέρας" 
--» S. ὥστε xoi ἀδιαίρετος T, στιγμὴ xai διαιρετή. xal ταῦτα du. τοῦτον τοίνυν 15 

' € RA e" , ' , 2 / 5 
τὸν λόγον ἐχέτω xa! E δύναμις ἣν πρώτως esi μα. δεῖ χαλεῖν χαὶ 

πρώτως αἴσϑησιν: μία τ οὖσα πλειόνων ἐστὶ πέρας ὀργάνων. T, uiv οὖν 
, M δῷ 7 e 2 x £4 rx , υἱα xoi ἀδιαίρετος, ἕν τὸ rase iov xal ἅμα, Ἢ δὲ πολλῶν διῃρημένων 20 

πέρας ἐστί, πολλαὶ γίνονται ἣ pe ὥστε χαὶ πολλὰ χρίνειν οὐ χεχώλυται 
BJ , 

χεχωρισμένα χαὶ μία εἶναι: ἔστι γὰρ ἅμα xol μία xal πολλαί. ἔτι ὃ 

πολλάχις εἰρήχαμεν, οὐχ αὐτὴ λευχαίνεται xol μελαίνεται ἅμα, T, ψύχεται 

30 xal ϑερμαίνεται" τοῦτο γὰρ τὸ ἄτοπον ἦν: ἀλλ᾽ εἰσαγγέλλει μὲν ἕχαστον ?5 

αἰσθητήριον τὰς οἰχείας διαφοράς, ἢ δὲ ἀσώματος οὖσα τῷ λόγῳ xai ἐπὶ 
τοῦ πνεύματος Pene τοῦ πρώτως αἰσϑητιχοῦ, ἐξ ob τὰ αἰσϑητήοια 

σύμπαντα ὥσπερ ἐχ πηγῆς ἐχπνεῖται, xol εἰς ὃ πᾶσαι | συμφοιτῶσιν αἵ 160 

παρὰ τῶν αἰσϑητῶν ἀγγελίαι, οὐχ αὐτὴ πάσχουσα τὰ ἐναντία ἀλλὰ κἀν cua 

35 τὰ ἐναντία χρίνει uai MON τὸ λευχὸν τοῦ μέλανος ἕτερον εἶναι χαὶ 
τὸ λευχὸν τοῦ γλυχέος. οὐ τὸ χρίνειν δὲ ἅμα τὰ ἐναντία ἄτοπον ἦν, ὥσπερ 5» 

οὐδὲ διχάζειν ἅμα τοῖς ἀντιλέγουσι πρὸς ἀλλήλους, ἀλλὰ τὸ πάσχειν ἅμα 
τὰ ἐναντία. 

| αἰσϑητηρίων Q 6 αἰσϑήσεων ἀγγελίαι Q 8 et 9 πὼς: interrogantem faciunt as, 

sed cf. Arist. 10 τῶν διῃρημένων delevi 12 δυνάμει μὲν γὰρ τὸ αὐτὸ xal ἀδιαίρετον 

xal τἀναντία Arist. E, alii alia 14. 15 ἀλλ᾽ ἀνάγκη —(16) δυνατόν iterat Q 

18 τῶν om. C 22 πέρας ex πέλας Q 23 xal ἀδιαίρετος desiderantur ap. 

Arist. 421 à 10sq. 29 μελαίνεται ἅμα xal λευχαίνεται Cs 90 xai] 7; ΡΟ 

33 φοιτῶσιν C 
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Δῆλον τοίνυν ἐξ ἁπάντων ἐστὶν ὅτι μήτε ἣ ὄψις ἢ πρώτη ἐστὶν ἐν 160 
m— 3 ’ : ΓΑ e UN Ἁ 9 , " , -— * , , - i au Ae A mw ^" , -" τῇ χύρῃ, pte T, ἀχοὴ Tj πρώτη ἐν τοῖς ὠσί, μήτε ἢ γεῦσις ἐν τῇ γλώττῃ, 10 

ἀλλὰ xol ἢ ὄψις ἢ πρώτη xai ἢ γεῦσις xol f ἀχοὴ xai ἢ ὄσφρησις xai ἢ 
ἁφὴ ἐν τῷ πνεύματι τῷ πρώτῳ ὑπάρχουσι τῷ . αἰσϑητικῷ, xol ὅταν 

λέγωμεν πέντε εἶναι τὰς πάσας αἰσϑήσεις, πέντε εἶναι λέγομεν τὰ αἰσϑητήρια 

xai πέντε εἶναι τοῦ πνεύματος τοῦ αἰσϑητιχηοῦ ὥσπερ ἐκ πηγῆς μιᾶς ὀχετοὺς 15 
M , , 

διὰ τῶν ὀργάνων ἀποχετευομένους, τὴν δὲ χυρίως αἴσϑησιν χαὶ πρώτως 

οὖσαν [ἐν] τούτοις χρωμένην, χαὶ χώραν μὲν εἰσαγγελέων ἔχειν τὰς πέντε, 
» ^N -" , M ΄ (s ' 2 σὴ y! Y C v9 , 

ἄρχοντος ὃὲ T, βασιλέως τὴν μίαν. ὡς γὰρ ἐκεῖ πολλοὶ μὲν ot ἀγγέλλοντες, 20 

[51] 

- CN e / e x , ^ ' x M , »y a CN 

10 sic δὲ 6 χρίνων, οὕτως xai ἐνταῦϑα πολλὰ μὲν τὰ μηνύοντα ὄργανα, ἕν δὲ 

τὸ περὶ πάντων ἀποφαινόμενον. ταύτῃ τοίνυν αἰσϑανόμεϑα χαὶ ὅτι ὁρῶμεν 
—— Y , , - 5 M e ^ ^ M ^ M 

τῇ ὄψει, xal ὅτι ἀχούομεν τῇ ἀχοῇ | γὰρ τῆς διαφορᾶς τῶν ἐνεργειῶν, 

ταύτῃ x«i τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν αἰσϑανόμεϑα. οὐ τῇ ὄψει οὖν χρίνομεν 95 

τὴν ὄψιν, ὡς μιχρῷ πρόσϑεν ἐδόχει, ἀλλὰ τῇ Ui τῇ πρὸς ἕχαστοι j^ οψιν, ὡς μιχρῷ πρὸ £O0Xst, & τῇ pt Tfj πρὸς ÉXOOTOV 

15 τῶν αἰσϑητηρίων τεταγμένῃ: περὶ μὲν οὖν αἰσϑήσεως ἔστω ταῦτα 

διωρισμένα. | 

9. ᾿Κπειδὴ δέ φαμεν οὐχ αἰσϑήσει μόνον γνωρίζειν xot χρίνειν ἀλλὰ 101 
M , M , οι 5. / N , rd 5 4 , 

χαὶ λόγῳ xoi διανοία, τί ἂν διαφέροι τὰ χριτήρια ταῦτα ἀλλήλων, σχεπτέον 
5 eu o X 3 "ἢ (E ΄ , 5 νυ , M , , 

ἐφεξῆς. ὅτι δὲ οὐ παρέλχουσα ἢ ζήτησίς ἐστιν, δῆλον ἐκ τῶν ἀρχαιοτέρων 5 

20 φυσιχῶν: σχεδὸν γὰρ ταὐτὸ ποιοῦσι τὴν αἴσϑησιν οὗτοι τῷ λόγῳ, ᾿Εμπε- 
δοχλῆς uiv λέγων 

πρὸς παρεὸν γὰρ μῆτις ἀέξεται ἀνθρώποισι" 

τοῦτο γὰρ αἰσϑήσεως ἴδιον ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν παρόντων χινεῖσϑαι. χαὶ 

“Ὅμηρος δὲ συντρέπεσϑαι τὸν νοῦν ὑπολαμβάνων χαὶ συναλλοιοῦσϑαι τῷ 10 
y , ^ , » 

25 περιέχοντι σωματιχὴν οἴεται τὴν φύσιν τοῦ λόγου, xal σχεδὸν αἴσϑησιν 

ποιεῖ τὸν νοῦν" 
- A , 2 A 2 f z/ , 

τοῖος γὰρ νόος ἐστὶν ἐπιχϑονίων ἀνθρώπων 
* 3 “- » ^ Ἁ 3 -Ὁ -Ὁ 

οἷον ἐπῆμαρ ἄγῃσι πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε. 

ὅλως δὲ ὅταν ἐκ τῶν τοῦ παντὸς ἀρχῶν συνιστάντες xai τὴν ψυχὴν εἶτα 15 
» , Ἁ A » / - L "— 6 3 » » "* - 

30 ποιῶσιν αὐτὴν τὰ ὄντα γνωρίζειν τῇ ϑίξει τοῦ ὁμοίου, οὐδὲν ἄλλο T, σῶμα 

υὲν ποιοῦσι τὸν νοῦν, συντρέπεσϑαι δὲ τοῦτον τοῖς σώμασιν ἃ γινώσχει. 

χαΐίτοι γε ἐχρῆν αὐτοὺς οὐ μόνον ὅπως γινώσχει διδάσχειν ἡμᾶς, ὅτι 90 

ϑιγγάνουσα τοῦ ὁμοίου, ἀλλὰ x«l ὅπως ἐξαπατᾶται: συνηϑέστερον γὰρ τὸ 
πάϑος τοῦτο τοῖς ζώοις xai πλείω παραμένει χρόνον: οἱ δὲ ὅπως μὲν 

2 ἡ γεῦσις ἡ πρώτη xol ἡ ὄψις Cs 9 xai ἡ àxof, C: om. PQ 4 πνεύματι τῷ 

om. € τῷ αἰσϑητιχῷ Q!O: τῶν αἰσϑητικῶν ΟΡ 9 εἶναι (ante λέγομεν) om. C 

τοῦ αἰσϑητιχοῦ πνεύματος O 1 ἐποχετευομένους Q! τὴν] malim μίαν 8 ἐν PQs: 
om. C εἰςαγγελλέων P 1l et 12 στῇ ὅτε P 15 αἰσϑητηρίων scripsi: αἰσθητῶν 

11 ἐντεῦϑεν περὶ τῆς λογιχῆς Ψυχῆς διαλαμβάνει adscribit P? in marg. 18 διαφέροι] 

φέρη Q: δια suprascr. Q? 19 δῆλον] σκεπτέον C 20 ταὐτόν Q 20. 21 ᾽Ἔμπε- 

δοχλῆς]) v. 318 Karst., 330 Stein 22 post πρὸς suprascr. τὸ Cs μῆτις]) μή 
Eu P ἀέξεται] ἐναύξεται Arist. E 24 "Opmpoc] c 136 28 ἐπῆμαρ]) 
€ supra ras. Q? πατὴρ] πη in ras. Q? 90 ποιῶσιν Spengel: ποιοῦσιν 

9l τὸν νοῦν] αὐτὴν (αὐ post add.) Q 
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z 

γινώσχομεν, ὅτι τῇ ϑίξει τοῦ ὁμοίου φασίν: ὅπως δὲ ἀγνοοῦμεν, οὐ προσ- 

διδάσχουσιν, οὐχ ἐννοοῦντες ὅτι πολλοστὸν μέρος ἐστὶν G γιγνώσχομεν ὧν 

ἀγνοοῦμεν: ἄλλως τε ὅτι χαὶ τῶν ἐναντίων μία ἐστὶν ἐπι EHE xai μία 

ἄγνοια" ὃ γὰρ τὸ ἀγαϑὸν ὡς ὠφέλιμον γινώσχων xai τὸ χαχὸν ὅτι βλαβερὸν | 

5 συνεπίσταται, xol ὃ περὶ ϑάτερον ἐξαπατώμενος ἐξ 

ὑϑάτερον. χρὴ οὖν T, τοῖς ἐναντίοις ἡμᾶς ὁμοιοῦσϑαι ἅμα, ὅταν τἀναντία 

γινώσχωμεν, 7| τοῖς ἐναντίοις ἀνομοιοῦσϑαι, ὅταν περὶ τὰ ἐναντία ἐξαπατώ- 

υεϑῦα: ἄμφω ὃξ ὁμοίως ἀδύνατα. 

᾿Αλλὰ ταῦτα his ἔξω τοῦ παρόντος λόγου: ὅτι δὲ ἢ αἴσθησις 
10 οὐ ταὐτὸν τῇ λογικῇ δυνάμει τῆς ψυχῆς, προχειρότατον εἰπεῖν, ὅτι 

, ' - M ^ » , “Ὁ 

τῆς μὲν μετέχει πᾶντα τὰ ζῶα, τῆς δὲ ἀνῦρωπος μόνος, xal τῆς 
Xs ^ s M * ^ M4 2 7 oV ΞΔ ΤΑ Lr VA: c δῷ - μὲν λογιχῇῆς δυνάμεως ἄλλαι διαφοραί, τῆς αἰσθήσεως ὃξ αἱ πέντε, 

xdi tà MaronoRi e ἕτερα μὲν τῆς αἰσϑήσεως, ἕτερα δὲ τοῦ νοῦ. 

ταράττεσϑαι δὲ οὐ χρή, εἰ ποτὲ μὲν νοῦν, ποτὲ δὲ δύναμιν λογιχήν, 

15 ποτὲ Oi νόησιν, ποτὲ δὲ διάνοιαν τὸ αὐτὸ πρᾶγμα τοῦτο χαλοῦμεν: mpoi- 

ὄντες γὰρ τὰ ὀνόματα ἀχριβέστερον διαχρινοῦμεν, νῦν ὃὲ ὅσον τὰς πρὸς 
3. N 

τὴν αἴσϑησιν διαφορὰς εἰπεῖν ὡς ταὐτὸ σημαίνουσ! πᾶσι τούτοις χεχρήμεϑα 

τοῖς ὀνόμασι. χαὶ νοῦ μὲν ἀρετὰς δόξαν ὀρϑήν φαμεν xal ἐπιστήμην xal 

φρόνησιν, αἰσϑήσεως δὲ οὐδαμῶς, χαὶ αὖϑις λόγου μὲν χαχίας ψευδοδοξίαν 

90 χαὶ ἀνεπιστημοσύνην χαὶ ἀφροσύνην, αἰσϑήσεως δὲ οὐδεὶς ἂν εἴποι ταύτας 

χαχίας. xol αἴσϑησις f, μὲν τῶν ἰδίων T, δὲ τῶν χοινῶν, xal ἥ γε τῶν 

ἰδίων ὡς τὰ πολλά ἐστιν ἀληϑής, νοῦς δὲ εἰ χαὶ ἄλλως τῷ νῷ τὰ μὲν 

ἴδια τὰ δὲ χοινά, ὅμως περὶ τὰ ἴδια μᾶλλον T, περὶ τὰ χοινὰ ἐξαπατᾶται" 

λαυβάνει γοῦν τὰ χοινὰ πρῶτα ὡς γνωριμώτερα. εἰ δὲ ὅτι πολλὰ χαὶ 
, Ὁ 5 , feet » A ^ /, T 3 NA. 2i 

25 τῶν “ἀλόγων ζώων μετέχειν φαυὲν διανοίας, οὐδὲν πρὸς τὸν λόγον" xa- 
, M b en) 5 - € e ἐν rt Hd , z CN b P , M 

ταχρώμεϑα γὰρ ἐπ᾽ αὐτῶν τῷ τῆς διανοίας ὀνόματι. | τὰ δὲ διανοίας υξν 163 

οὐδαμῶς χοινωνεῖ, φαντασίας δὲ ἴσως ἔνια, ἥπερ ἀμείνων μὲν δύναμις τῆς 

αἰσϑήσεως, πολὺ δὲ ὑποβεβηχυῖα τῆς διανοίας, χαὶ ὥσπερ ἀμφοῖν ἐν 

μεϑορίῳ χειμένη xai ἐπαχολουϑοῦσα μὲν τῇ αἰσϑήσει, προλαμβάνουσα δὲ 

30 τὴν ὑπόληψιν. ὑπόληψιν γὰρ ὀνομάζω πᾶσαν τὴν χριτιχὴν ἕξιν τῆς λογιχῆς 

δυνάμεως συλλαβών, ἧς χαϑάπερ γένους ὑπάρχοντος εἴδη ἂν νομίζοιτο δόξα 
χαὶ ἐπιστήμη χαὶ φρόνησις. δέονται μὲν οὖν ἅπασαι oi δυνάμεις αὗται 

φαντασίας προηγουμένης, οὐ μὴν αἱ αὐταί εἰσι τῇ aunq ὅλως γὰρ τὸ 

ὑπολαβεῖν εἴτε δοξαστιχῶς, εἴτε ἐπιστημονιχῶς, εἴτε δὴ χατὰ φρόνησιν 
[4 , ^ , nd , , 

τέρας ἐστὶ δυνάμεως xal οὐ φαντασίας. τοῦτο μὲν γὰρ τὸ πάϑος, λέγω c2 σι [Ὁ 

^ δὲ τὴν φαντασίαν, ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστὶν ὅταν βουλώμεϑα ὑποβαλέσϑαι: πρὸ 

dv γὰρ ἔστι ποιήσασθαι προελομένους νῦν μὲν ἵππον, νῦν ὃὲ χύνα, 

x Qv 

t "€ 
᾿ ἊΣ icd Ὁ f C ^ - ^ * -- 

by 0& ὃ τί kp ὑπολαβεῖν δὲ xai xpivat des τινος οὐχ 6 τι dy ἡμεῖς 

προελώμεϑα δυνατόν, ἀλλ᾽ ὅ τ' ἂν τὸ δοχοῦν ἐναργὲς ἐπαναγχάσῃ. οὐ 
, N ^ A Tui "DS bs M X ES - ' δὲ M D eo X ^ δὶς 

40 (4p OtOV τε προς το φᾶνξν ψξυοος v ανανξυσαι, α Ott uev τα Ots 

9 ἐστὶν om. Q 7 γιγνώσχομεν C 16 ἀχριβέστερον] εὐχρινέστερον Q 

19 ψευδολογίαν. Qs 20 οὐδ᾽ ἂν εἴπη τις Q 24 γοῦν] οὖν Ὁ πρῶτον Cs 

91 νομίζοιτο] ὀνομάζοιτο C 

10] 
25 

απατᾶται xol περὶ 162 

10 

20 

Jl 
n 

meas 

A ud." 
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0óo τέσσαρα ἀναγχαῖον συγχαταϑέσϑαι, ἄν τε βουλώμεϑα dv τε xoi μή" 163 
1 Ἃ 

ὅτι δὲ τὰ δὶς δύο πέντε, οὐχ ἄν τις γινώσχων dpiüpóv συγχωρήσειεν, Tj 
c » , » ^, ^ [ed M m » » 9e , » AA on 
ὅτι ἄνϑρωπος οὐχ ἔστι δίπουν, T, ὅτι τὸ πῦρ οὐχ ἔστι Üepuóv. χἄν γὰρ 25 

^ ^ » - ΄ *» λέν: E s ^ S. Ἢ - 

τὸν ἀνϑρωπον εἶναι τετράπουν, x&v λέγῃς ψυχρὸν εἶναι τὸ πῦρ, — 

σι | d (0. (ὃς — 2 o ΓΞ gà ἢ μέν, οὐχ ὑπολαμβάνεις δὲ οὕτως. τῇ γλώττῃ μὲν οὖν ἀληϑεύειν 
! Fw 5 ) e - e» AN ^ m^ " e ^ - Ἁ e 

7 ψεύδεσϑαι ἐφ᾽ ἡμῖν, τοῦ δὲ δοξάζειν T, ὑπολαμβάνειν, xai συγχατατίῦε- 
358 “1 5 , 5 e - , 5 ) » 3 , A , 

σϑαι ἔνδον ἣ ἀνανεύειν οὐχ fuscis χύριοι, ἀλλ᾽ ἔστιν ἀχούσια τὰ πάϑη | 
ἢ A - --η - Ir ᾿ 4... ἢ 5 » 3 Ὁ 5 Ξ 

ταῦτα τῆς Ψυχῆς" ἕλχει γὰρ αὐτὴν τὰ μὲν ἐναργῶς εἰναι δοχηῦντα εἰς 164 
* συγχατάϑεσιν, τὰ δὲ ἐναργῶς μὴ εἶναι δοχοῦντα εἰς ἄρνησιν, τὰ δὲ ἄδηλα 

10 ὅπως ἔχει εἰς ἐποχήν. τὸ μέντοι φαντάζεσϑαι ἐφ᾽ ἡμῖν χεῖται, καὶ οὐ τὰ 8 
ΠῚ ' , *, Li A A 3589 7 ^ 2 , , , 

δυνατὰ μόνον. ἀλλὰ χαὶ τὰ ἀδύνατα παντελῶς, οἷον πολυχεφάλους ἀνϑρώ- 

ποὺς ὡς τὸν [Γηρυόνην, xoi πτερωτοὺς ὡς τοὺς Βορεάδας, χαὶ [ππὸ- 
" ^ e ' -Ó ) ^ , 

χενταύρους xal Σχύλλας. ὡς γὰρ τοῖς ζωγράφοις ἐπ᾽ ἐξουσίας τράφειν ἃ 
βούλονται, οὕτω χαὶ τῇ ψυχῇ. πρὸς δὲ τούτοις ὅταν μὲν ὑπολάβωμεν 10 

15 δεινόν τι εἶναι xal φοβερόν, εὐθὺς συμπάσχομεν wai τῷ σώματι τρέμοντες 
^ “ - e , Y »^ , Q^ 2 ΄ ^ , 
ἢ ὠχριῶντες, δμοίως δὲ xdv ϑαρραλέον τι φαντασϑῶμεν, ἐναντίως διατιϑέ- 

, Y ΄ e - ^ hy "Ὁ ΄ 

μεϑῦα: φαντασίας δὲ προβάλλοντες ἑαυτοῖς πολλάχις μὲν σεισωῶν, πολλά- 
CON 2 , ΄ 3 , 9 Ὁ.) e - 5 ) σ 5 €T - 

χις δὲ ἐπιόντων ϑηρίων οὐ συμπάσχομεν οὐδ᾽ ὁτιοῦν, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν τοῖς 15 

πίναξι τὰ γεγραμμένα ϑεώμενοι πάσχομεν οὐδέν, οὕτω χαὶ ἐν τῇ ψυχῇ 

90 τὰ φαντάσματα. 
“ Χ “3: e ζ΄ e ^ ' , ^ ; e 
Ott μὲν οὖν ὑπολήψεως ἁπάσης xat συγχαταϑέσεως διενήνοχεν ἢ φαντα- 

* σία, δῆλον ἐχ τῶν εἰρημένων ἐστίν: ἐπειδὴ ὃὲ πολλὰ νοοῦμεν ἄνευ τοῦ 90 

συγχατατίϑεσϑαι xal ὑπολαυβάνειν vt περὶ αὐτῶν, ἕποιτ᾽ ἂν διδάσχειν, xat 6 
n 

l ν τι f, φαντασία νοήσεως διενήνοχεν. οὐ γὰρ εἰ πάντως δεῖται φαντασίας mpoo- 

25 πούσης ὃ νοῦς, διὰ τοῦτο ταὐτὸν φαντασία χαὶ νοῦς. ἵνα δὲ ἀχριβέστερον τοῦτο 25 

χαταμάϑωμεν, ἄνωϑεν πρῶτον περὶ φαντασίας διορ'στέον. ἀποσχευαζόμενοι 
τοίνυν τὰ λοιπὰ σηναινόμενα τοῦ ὀνόματος, ἐφ᾽ ὧν αὐτὸ μεταφέροντες λέγομεν 

(πολλάχις μὲν γὰρ xai τὴν αἴσϑησιν φαντασίαν χαλοῦμεν, πολλάχις δὲ xoi 1θὅ 

τὴν νόησιν), περὶ ἐχείνης λέγομεν τῆς φαντασίας, χαϑ᾽ ἥν φαμεν φάντασμα 

30 τι ἡμῖν ἐγγίγνεσϑαι, οἷον τύπον τινὰ χαὶ μορφὴν τοῦ αἰσϑήματος ἐν τῇ 

ψυχῇ" αὕτη τοίνυν, ἣν χυρίως φαντασίαν χαλοῦμεν, μία τις ἂν εἴη τῶν ὅ 

δυνάμεων χαὶ τῶν ἕξεων τῶν χριτιχῶν αἷς ἀληϑεύομεν ἢ φευδόμεϑα. 

τοιαῦται δέ εἰσιν αἴσϑησις δόξα ἐπιστήμη νοῦς: νοῦν δὲ λέγομεν ὃν ἄν 

τις ἀχριβῶς ὀνομάσειε, τὸν μὴ διαμαρτάνοντα τῆς ἀληϑείας: νοῦς γὰρ ὃ 
m , ΄ ΄ ^ Y 35 τοιοῦτος χυρίως, ὥσπερ χαὶ ἐπιστήμη xopíec f, μὴ ψευδομένη. ὅτι μὲν 10 

"n τᾷ 2 - ^ - e 

οὖν οὐχ ἔστιν αἴσϑησις T, φαντασία, Bx τῶνδε δῆλον. ἐν γὰρ τοῖς ὕπνοις 

avvaCóusÜa μέν. oüx αἰσϑανόμεϑα δέ- διγῶς γὰρ λεγομένης τῆς alat aeo: 
v υξῦα μεν, οὐχ αἰσυσανομεῦα Oz* Oty(Oc γὰρ Ag'q0uzvrs τῆς αἰσϑησεως 

A - Χ ^ ΄ - ^N ΄ 5 τῆς μὲν δυνάμει, τῆς δὲ ἐνεργεία. οὔτε 

l χαὶ om. € 4 λέγῃς] εἴπῃς Cs 6 xai] ἡ C 10 ἔχει C: ἔχῃ PQ 

16 χἂν ϑαρραλέον τι φαντασϑῶμεν] κἂν (χαὶ ἐὰν) ϑαρραλέον sc. δοξάσωμεν Arist. ETy: καὶ 

ἐὰν (χἂν) ἡ ϑαρραλέον Arist. rell. 24.25 6 νοῦς προὐπούσης Q 28 μὲν om. € 

xai om. Ps καλοῦμεν] λέγομεν Q 90 ἐγγίγνεσθαι etiam Arist. Wy: γίγνεσθαι 

Arist. ELU: γενέσϑαι Arist. rell, 99 ἄν scripsi: δή 98 αἴσϑησιν οἷόν τε λέγειν Cs 



Ἰ 
1 

00 THEMISTII DE ANIMA E [Arist. l'3 p. 42826 --- 37] | 

» e m , - 5 ΄ ΄ ΄ , 5 1 ΄ - 
ἔχειν ἡμᾶς ἐν τοῖς ὀνείρασι" χίνησις γάρ τίς ἐστι τὰ ὀνείρατα τῶν auae. 165 

M » , » ^N -Ὁ — ^ » » ^ 

τῶν ἐγχαταλειυμάτων: οὔτε δὴ πολλῷ μᾶλλον τὴν ἐνεργείᾳ οὐ γὰρ dy 
-/ ed n e , L M f , ES , - ^ 5 » e 

οἷόν τε ἦν ὑπνώττειν τὸ ζῶον ἐνεργούσης τῆς αἰσϑήσεως. ἔπειτα οἵ 

πηρωϑέντες τὰς ὄψεις φαντάζεσϑαι μὲν χρώματα οὐ χωλύονται, με σεν τ᾿ 30 

5 δὲ ἀπεστέρηνται xol τῆς δυνάμει xal τῆς ἐνεργείᾳ. ἔπειτα GNE uy 

πᾶσιν ὑπάρχει τοῖς ζώοις, φαντασία δὲ τοῖς μὲν τοῖς δὲ οὐ, μύβμιμε υὲν 
o ἴσως χαὶ μελίττῃ xol πολλῷ μᾶλλον xovi xoi ἵππῳ xai ὅσα μετέχει 25 t 

αἰσϑήσεως, σχώληχι δὲ οὔ. εἶτα αἰσϑήσεις μὲν τῶν ἰδίων ἀληϑεῖς αἱ 

πλείους, teuer δὲ αἱ πλείους φευδεῖς xal τῆς αἰσϑήσεως ἐχλυομένης. 

10 δῆλον Bí: οὐ γὰρ λέγομεν, ὅταν ἐνεργῶμεν ἀχριβῶς περὶ τὰ αἰσϑητά, 

τότε φαντάζεσϑαι, ἀλλὰ μᾶλλον ὅταν μὴ | ἐναργῶς αἰσϑανώμεϑα: οὐδεὶς 166 

4&p πλησίον ὁρῶν Σωχράτη λέγει, τοῦτον φαντάζομαι εἶναι Σωχράτη, ἀλλ᾽ 
σ΄ ΄ | eq pde 55 - 
ὅταν πόρρωϑεν, χαὶ ὅταν T, αἴσϑησις ἐξατονῇ. ἔπειτα χαὶ AO RANG τοὺς ὀφϑαλ- 

υοὺς δρᾶν uiv οὐχ οἷοί τ᾽ ἐσμὲν τὰ χρώματα, φαντάζεσϑαι δὲ οὐ χωλυόμεϑα. 5 

15 αἰσϑήσεως μὲν οὖν χαὶ τούτοις xal ἄλλοις πολλοῖς φαντασία διενήνοχε, νοῦ δὲ 
Fr o , ^ 3. M ΟΕ 3 , 5 - 

fune, ὅτι ταύταις μὲν αἰεὶ ταῖς ἕξεσιν ἀληϑεύομεν, ἐν ταῖς φαντα- 
΄ , » - 4 ^ 

bep ou λείπεται ἄρα ζητεῖν, εἰ δόξα ταὐτὸν xal φαντασία. ἀλλ᾽ 10 
^ M wee A 66* ἘΞ 3. ΣᾺ ^ " , πες pup e τς 1 A n yf Enn c i - 

xal τῆς δόξης αὐτὴν διαχρίναντες: ὅτε γὰρ ἁπάσης ὑπολήψεως 

bond uv φαντασίαν, τότε δήπου xal τῆς ἜΣΤΗΝ ἑτέραν αὐτὴν αἀπεδείχνυ- 

90 uev: ἦν γὰρ εἶδός τι τῆς ὑπολήψεως T, δόξα. ) γᾶν οὖν ἀληϑεύειν χαὶ 

φεύδεσϑαι τὴν φαντασίαν ὥσπερ τὴν δόξαν χοινὸν ἀμφοῖν, ἀλλὰ δόξῃ μὲν 1 
εἶ INI ὃ σ ἘΞ , 5, 2 ^ Ξε ^ ^ FR dA m Ll ? - 5» "Ὁ * 

&XeEtat πιῦτις (οὐχ ἐνδέχεται γαρ τὸν ὁοζαζςοντα τοις Οοοχοῦσιν αὑτῷ μὴ 

πιστεύειν), πίστει δ᾽ ἕπεται τὸ πεπεῖσϑαι, πειϑοῖ δὲ λόγος: λογικὴ γάρ 
ur : x5 a aie rss oS τίς ἐστι συγχατάϑεσι τῶν δὲ ἀλόγων ζώων ἐνίοις φαντασία μὲν 50 Φ o. fYy Q . 

- 

ις 

? ΄ » , b! ae 
Ξ 
zo 25 nios s aie ü£ ἐστι παντάπασιν ἀχοινώνητα: xol δοξάζειν μέν, ὅπερ 

xal πρότερον εἴπομεν, οὐχ ἐφ᾽ ἡμῖν τὰ ἀδύνατα, οἷον πτερωτοὺς ἀνθρώπους, 
à 

" 

φαντάζεσϑαι δ᾽ ἐφ᾽ m 

Φανερὸν οὖν ὅτι οὔτε δόξα μετ᾽ αἰσϑήσεως, οὔτε συμπλοχὴ δόξης 25 
n u i , i 

χαὶ αἰσϑήσεως f, φαντασία: λέγει γὰρ Πλάτων, ὅταν αἰσϑανώμεϑά τι xal 
i i à i ? i 

^ 2 o IQ? Ld y Lg ἘΣ M , 27^ 
30 προσδοξάζωμεν, ὅτι τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχει, τοῦτ᾽ εἶναι τὴν φαντασίαν. ἐδείχϑη 

δὲ οὐ πάντως ἣ φαντασία συνεφελχομένη τὴν δόξαν, ὥσπερ ἐν ταῖς 

ἀναζωγραφήσεσι τῶν ἀδυϊνάτων χαὶ ἀμηχάνων. — xol χωρίς γε τῶν 107 
, , d , 5 o » ^ NE , * M 5 , 

εἰρημένων δῆλον ἐστιν ὅτι, εἴπερ συμπλοχὴ δόξης ἐστὶ χαὶ αἰσϑήσεως 

, 
᾿ 

φαντασία, οὐχ ἄλλου μὲν τὴν αἴσϑησιν εἶναι προσήχει, ἄλλου δὲ τὴν δόξαν, 

35 οἷον λευχοῦ μὲν τὴν αἴσϑησιν, δόξαν δὲ ἀγαϑοῦ, οὐδὲ τοῦ αὐτοῦ μὲν 5 
υ i ) i , i 

€ M » M » ^ 

Ü τὸ ὑποχείμενον εἴη Àkeuxov xat [0] 
3. ον Ad Mm ὑποχειμένου χατ᾿ ἄλλο δὲ xai ἄλλο, οἷον 

b] , UJ bi Ὁ ^c πα M , - 3 CN v ἀγαϑόν, τὴν μὲν δόξαν εἶναι ἘΠ αὐτοῦ χαϑὸ ἀγαϑόν, τὴν δὲ αἴσϑησιν 

χαϑὸ Asuxóv* χατὰ συμβε ges 4&p τοῦ αὐτοῦ ἣ δόξα τε xal T, αἴσϑησις. 10 

δεῖ οὖν χαὶ τοῦ αὐτοῦ χαὶ χατὰ τὸ αὐτὸ γενέσϑαι τὴν συμπλοχὴν τῆς τε 

2 ἐγχαταλειμμάτων om. Q: incl. s 5 τῆς--τῆς CO: τῇ--τῇ ΡΟ 6 φαντασία 

δὲ τοῖς μὲν e. q. s.] δοχεῖ δ᾽ οὔ (sc. τοῖς ϑηρίοις φαντασία ὑπάρχειν), οἷον μύρμηκι ἢ μελίττῃ 

ἢ σχώληχι Arist. 8 αἰσϑήσεως falsum 11 ἐνεργῶς Arist. E 12 Σωχράτην 

Cs 22 γὰρ] δὲ C 28 οὖν] δὲ Qs 29 Πλάτων] Theaetet. p. 152 € 
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δόξης xal τῆς αἰσϑήσεως, χαὶ ἔτι συνοδεύειν αὐτὰς xoi μὴ μάχεσθαι. 167 

ὅταν τοίνυν περὶ τοῦ αὐτοῦ χαὶ χατὰ τὸ αὐτὸ γενομένης τῆς δόξης χαὶ τῆς 

αἰσϑ σεως ὑπάρχῃ διαφωνία, xai ἢ μὲν δόξα ἀληϑεύῃ, T, αἴσϑησις δὲ δια- 15 
ψεύδηται, πῶς ἐροῦμεν τὴν τούτων συμπλοχὴν φαντασίαν; ὅταν γὰρ T, μὲν 

ὅ αἴσϑησις λέγῃ ποδιαῖον εἶναι τὸν ἥλιον, ἢ δὲ δόξα πολλῷ μείζω τῆς οἰχουμένης, 
πῶς ταύτας οἷόν τε συμπλαχῆναι, T, πῶς οἷόν τε μίαν ἐξ αὐτῶν γενέσϑα! χρᾶσιν 20 

-Ὁ 
- τῆς υὲν ἀληϑευούσης τῆς δὲ ψευδομένης; ἀνάγχη γὰρ ἔσται τηνιχαῦτα T, τὴν ie μεν αληῦε I T nsa poUROMEVYIS p. Gua qup S E DH 

ἡλγϑινὶ VOU es] perf AIR ΟῚ Qa st [rA , b RENT E TR 
Í T 5 - - * . - ς ἀληϑινὴν περὶ τοῦ ἡλίου δόξαν ἀποβαλεῖν, ἵνα μεταλάβωμεν τὴν ψευδῆ xai 

σύμφωνον τῇ αἰσϑήσει, ἢ τὴν αὐτὴν φυλάττοντας ἔτι δόξαν ἀμελεῖν τῆς 

10 αἰσϑήσεως xaÜ' ἣν μάλιστα ἐχτυποῦται T, φαντασία. ἑἕχαάτερον δὲ τούτων ?5 i | VICA. i 
587 » Y b] - *, Ἁ Ψ “Ὁ ͵ Ὰ N 2 , 

J JAtz ὡν [5 vg ἀδύνατον: οὔτε γὰρ ἀποβαλεῖν οἷόν τε τὴν ἀληϑῆ δόξαν μὴ wai τοῦ πραγ 
e , » M , 7 

ατὸς μεταπεσόντος, ἀλλ᾽ ὁμοίως ἔχοντος xal σωζομένου xal αὐτὸν σωζό- s , ἱ á 
μενον τὸν δοξάζοντα. οὔτε τὴν ἀληϑῆῇ χατέγοντα δόξαν. ὅτι πολλῷ υείζων 
i ? 1 1] V ? 13 1 

ὃ ἥλιος τῆς οἰχουϊμένης, πιστεύειν τῇ φαντασίᾳ ὅτι ποδιαῖος. οὐχ ἄρα 168 

15 χίρναται τηνιχαῦτα πρὸς τὴν αἴσϑησιν T, δόξα, ἀλλ᾽ ἐχχρούει μᾶλλον τὴν 
αἴσϑησιν χαὶ συνεχχρούει χαὶ τὴν φαντασίαν: τύπος γὰρ τῆς αἰσϑήσεως ]9« i 

y e - ΄ ^N 
χαὶ ἴχνος ἐστὶν f; φαντασία xal οὐ χρᾶσις δόξης xai αἰσϑήσεως" οὐδὲ γὰρ 5 

ἐπὶ τῆς χώπης ἐν τῷ ὕδατι χρᾶσις δύναιτ᾽ ἂν γενέσϑαι δόξης χαὶ αἰσϑή- 
σεως ἣ φαντασία, ἀλλ᾽ ἢ φαντασία μὲν ἀχολουϑεῖ τῇ αἰσϑήσει, T, δόξα 

20 δὲ 
A ἢ » , » 5 , » € » , » àp δόξα οὔτε φρόνησις οὔτε ἐπιστήμη οὔτε νοῦς), [οὔτε] χυρίως apa i ict , i 

οὐδεμία λείποιτ᾽ ἂν δύναμις τῆς ψυχῆς πρὸς ἣν ἀμφισβητήσιμός ἐστιν ἢ 

φαντασία. εἰ μὲν οὖν ἅπας νοῦς ἐστὶν ἀναμάρτητος, οὐδεμία λείπεται 

^ MER EM E f irs y E UA Ὁ ἊΣ 4 Ls (OM d Tm Mu διαμάχεται. εἰ οὖν μήτε αἴσϑησις ἢ φαντασία, «μήτε ὑπόληψις (οὐτε 10 

δύναμις" εἰ δέ τις νοῦς ἐστὶν οἷός τε xal ἁμαρτάνειν, xol μὴ μόνον I5 
n Nen ? i 

s ss ΤΩ͂Ν ΒΤ ΡΝ ΄ ^ - ᾿ / πὲ γε δὰ ALS 
25 ἀληϑεύειν ἀλλὰ xal ψεύδεσθαι, τούτου διαχρῖναι τὴν φαντασίαν οὐ ῥάδιον" 

Y ^ e - - y 

πολλὴν γὰρ ἔχει τὴν ὁμοιότητα. πρῶτον μὲν αὐτὸ τοῦτο ὅπερ ἔφην, τὸ 
δύνασϑαι xai ἁμαρτάνειν, εἶτα ὅτι χαϑάπερ φαντάζεσθαι ἐφ᾽ ἡυῖν, οὕτω 20 

χαὶ νοεῖν ἃ βουλόμεϑα. τίς οὖν tf, τῆς φαντασίας πρὸς τὸν τοιοῦτον νοῦν 
^ ΄ - d RC x - ΦΧ Y ec n. / Ξ ' » y. διαφορά, ζητῶμεν ἐφεξῆς. πρῶτον δὲ τὴν ἑχατέρου φύσιν χωρὶς dy εἴη 
[Nj , ry - Ow b: , e - , 

30 διοριστέον: οὕτω γὰρ xoi πῇ διενηνόχατον ἀλλήλοιν χαταφανὲς ἡμῖν γενήσε- 
ται, χαὶ πρῶτόν γε τί ἐστιν ἣ φαντασία: τέως γὰρ οὐ τί ἐστιν, ἀλλ᾽ ὅσα 25 

οὐχ ἔστι, προείρηται. 
) , ^st - Εἰπεὶ τοίνυν πολλὰ χινηϑέντα ὑπ᾽ ἄλλου χινεῖν ἕτερον πέφυχεν, ὥσπερ 

e ENTM a QUEEN CEN - ᾿ - ᾿ Na SECUN is AES ^ ὃ μοχλὸς χινηϑεὶς ὑπὸ τῆς χειρὸς χινεῖ τὸν λίϑον, xai f, ϑάλαττα ὑπὸ τοῦ 
i 35 πνεύματος χινηϑεῖσα χινεῖ τὴν ναῦν, οὐδὲν ϑαυμαστὸν | οὐδὲ ἐπὶ τῆς 169 

αἰσϑήσεως τοῦτο συμβαίνειν. αὕτη γὰρ χινηϑεῖσα ὑπὸ τῶν ἔξωϑεν αἰσϑη- 

(q^ τῶν xai τὸ εἶδος ἀναλαβοῦσα τοῦ χινήσαντος χινεῖ δύναμιν ἑτέραν τῆς ψυ- 
b] ' M , , , [4] / τῳ τος 4 

ἐπὶ τῶν τελειοτέρων ζώων ταύτην ἣν φαντασίαν χαλοῦμεν, Ὡς φύσις ὅ E 
SS [4 

2 A ᾿ Α τ 3 ἃ 3 o cO ΖᾺ 3/ «^N - 3 ΩΣ - 

ἐστὶ τοὺς τύπους, oU; f αἰσῦησις αὐτῇ παραδίδωσιν ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν 
/ 

40 ἀναμαξαμένη, χατέχειν ἐν ἑαυτῇ xal ἐνσφραγίζεσϑαι xoi δύνασϑαι xai 

ὃ μείζων Q: corr. Q! 6 χρᾶσιν Q!: χρίσιν PQC 15 τηνικαῦτα post δόξα Q 

20 οὔτε (post vooc)om. Cs 24 οἷός τε om. Qs 9] τί (prius) scripsi: τίς 

88 τελείων Ὁ 40 x«i om. C 
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ελϑόντων τῶν iae. διατηρεῖν ἐπί τινα χρόνον τὰ ἴχνη. ἀπελθόντων 169 . 

απ 

ἐν οὖν τῶν αἰσϑητῶν ἐχφανῶς f, δύναμις ἢ φανταστιχὴ τῆς αἰσϑητιχῆς 10 i l i f i | T 
διενήνογεν’ T, uiv γὰρ παύεται ἐνξερΊ οὖσα. ἢ δὲ οὖς παρείληφε τύπους i á | d "T fios 
» , ^ ἔτι χατέχει. παρόντος δὲ τοῦ αἰσϑητοῦ xai ἅμα ἄμφω ἐχχαλουμένου, λέγ 

) » , - 5 0 ἄμφω τήν τε αἴσϑησιν ἅμα xol τὴν φαντασίαν, τηνιχαῦτα χαλεπὸν 15 

ἐξευρεῖν τῶν δυνάμεων τούτων τὴν ose 00x000t γὰρ αἱ δύο τηνιχαῦτα 
xal περὶ ταὐτὸν ὑποχείμενον ἐνεργεῖν xal ἐν ταὐτῷ χούόνῳ. T, μήποτε xai 

τηνιχαῦτα περὶ ταὐτὸν μὲν xal ἐν ταὐτῷ χρόνῳ, οὐχ ὡσαύτως OE ἐνεργοῦ- 

σιν, ἀλλ᾽ ἢ μὲν αἴσϑησις πρὸς τὸ ἀξίγήεν αἰσϑητὸν ἀπερείδεται xal ὕπ᾽ 30 

10 ἐχείνου χινεῖται, ἢ φαντασία δὲ περὶ τὸ εἶδος ὃ ἢ σὰν t€ ἀνεμάξατο, χαὶ 

γίνεται ὅπερ τὸ αἰσϑητὸν τῇ αἰσϑήσει, τοῦτο ἢ xav ἐνέργειαν MEA τῇ 

φαντασία. τῷ ὃὲ ἀμφοτέρας τὰς dome dua συμβαίνειν μάλιστα ἐντεῦϑεν 25 

αὐτῶν δυςϑήρατος ἢ διαφορά: ἐπεὶ ὅτι γε ἕτεραι, δῆλον £x τοῦ τὴν μὲν 

αἴσϑησιν τῆς ἐνεργείας παύεσϑαι προτέραν ἐπὶ πολλῶν, τὴν φαντασίαν δὲ 

15 παραμένειν: τηνιχαῦτα γὰρ τὸ ἴχνος ὃ χατέχουσα ἢ αἴσϑησις εἰς | τὸ ἔξωϑεν 170 

αἰσϑητὸν ἀπετείνετο γίνεται ὑποχείμενον τῇ φαντασίᾳ, ὥσπερ εἰ δι᾿ ὅλου 

μὲν 6 χηρὸς ἀνεμάττετο τὴν σφραγῖδα, ἀναμαξάμενος OR xol περιπτυγεὶς 

αὐτῇ πᾶλιν τὸν αὐτὸν τύπον ἐγεσημαίνοτο τῷ ἀέρι, ὥστε χαὶ ἀπελϑόντος ὅ 

τοῦ χηροῦ xal τοῦ δαχτυλίου μεμορφῶσϑαι τὸν ἀέρα τὸν περιχείμενον. ἀλλ᾽ 

20 αὗται μὲν ἀψύχων σωμάτων αἱ πείσεις, ἐπὶ δὲ τῶν EN ἕτερος τρόπος" 

τὸ γὰρ πάσχειν ἐπὶ τούτων ἐνεργεῖν ἐστὶ μᾶλλον χαὶ τελειοῦσϑαι, τελειοῦται 
ὃὲ ἢ φαντασία ὑπὸ τῆς αἰσϑήσεως εἰς ἐνέργειαν προϊοῦσα, ὥσπερ f, αἴσϑη- 10 

σις ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν. μάλιστα δὲ ἐπὶ τῶν ζώων ἐστὶ λαβεῖν τὴν δια- 

φορᾶν, ἐν οἷς φαυὲν αἴσϑησιν μὲν εἶναι, φαντασίαν ὃὲ pf, οἷον μυιῶν τε 

95 xol σχωλήχων χαὶ πολλῶν τοιουτοτρόπων τ χινεῖται μὲν γὰρ ὑπὸ 15 

τῶν ἄτην Qv, οὐ μὴν ὥστε χατέχειν δύνασϑαι τὰ αἰσϑητά: φέρεται οὖν 

ὅπῃ χαὶ τύχοι ἀποροῦντα δυνάμεως χαϑεχτιχῆς τῶν αἰσϑητῶν. πλήξει 

τοίνυν ἔοιχεν ἣ αἴσϑησις ἐπ’ αὐτῶν μηδὲ ἀχαρεὶ παραμένουσα. ἐφ᾽ ὧν 
ὃὲ τὸ ἐχμαγεῖον τῶν αἰσϑητῶν στερεώτερον, ἐπὶ τούτων f, φύσις προς- 90 

) 

30 ἔϑηχε τῇ αἰσϑήσει δύναμιν ἑτέραν ὥσπερ ταμιεῖον ἐσόμενον τῶν ai- 

Διὰ τοῦτο οὖν οὔτε ἄνευ αἰσϑήσεως ἢ φαντασία οὔτε ἄλλων πραγμάτων, 
ἀλλ᾽ ὧνπερ ἢ αἴσϑησις" xal γὰρ εἰ νοητῶν ποτὲ γίνεται φαντασία, ἀλλὰ 25 

M ΄ d , m [d L| 

χαὶ Gc ἐξάπτεται τῆς αἰσθήσεως. ὥσπερ οὖν ὁ αὐτὸς χηρὸς xal δέχεσϑαι 
bi ^, 

35 τὴν dades méguxe xal τηρεῖν, xai χαϑὸ μὲν δέχεται, 
5 

φαίη περὶ αὐτὸν δύναμιν ϑεωρεῖσϑαι χαϑ᾽ ἣν εἰχτιχὸς xal 
.-« (0 n 

τηρεῖ, ἑτέραν αὖϑις li doin xaÜ Tv στερεωτέ- ]71 τοῦ Ἰλόμματος; χαϑὸ δὲ 
ρας φύσεως xat μονιμωτέρας ΤΟΥ sy* τοῦτο αὐτό ἐστι χαὶ περὶ φυχῆς ἀπο- | 

. oS 
ἤνσσϑαι. ὅτι xa05 uiv χινεῖται ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν αἰσϑητιχὴν ἔγει τὴν δύνα- 9 , h i i i i 

40 uty. χαϑὸ δὲ τηοξῖν οἵα τε τὰ αἰσϑήωστα. cavraotuxf. δῆλον τοίνυν ὅτι. 5 
ϊ ) li li 2 71 i 9 

m ) 

2 ἐμφανῶς C 9 dpa om. Q 6 ἐφευρεῖν Qs 18 ἐνεσημήνατο C 

19 χυηρίου Q 259 τοιοτρόπων Q 21 τύχῃ Q: "fort. κἂν τύχη Spengel 

28 dxapr, Cs 39 τὴν om, C 40 φανταστιχήν C: φανταστιχή PQ 
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DET Ye Je y * A P] X rion - Ae PENES y we "" ΄ Ξ ἡνίχα xal f, αἴσϑησις περὶ τὸ αἰσϑητὸν ἐνεργεῖ, τηνιχαῦτα xai T, φαντασία" 17] 
οὐ γὰρ δὴ ἀσύνετος οὐδὲ ἀναντίληπτος γινομένη τηρεῖν οἵα τε ἣν τὸ ἴχνος 
χαὶ ἀπελθόντος τοῦ αἰσϑητοῦ xai προβάλλεσϑα! ὡς ἐγνωχυῖα. ὅσα τοίνυν 10 

τῶν ζώων ταύτης μετείληφε τῆς δυνάμεως, πολλὰ xav αὐτὴν xal ποιεῖ 
ὅ χαὶ πάσχει ποτὲ μὲν ὀρϑῶς ἐνεργούσης ποτὲ δὲ ἡμαρτημένως, τὸ δὲ ὀρϑῶς 

χαὶ μὴ ὀρθῶς παρὰ τῆς αἰσϑήσεως αὐτῇ προσγίνεται: συναπολαύειν γὰρ 15 

ἀνάγχη τοῖς ἐχείνης χατορϑώμασι χαὶ ἁμαρτήμασι τὴν φαντασίαν, χαὶ 

συναληϑεύειν μὲν ἀληϑευούσῃ, συμψεύδεσϑαι OR ψευδομένῃ. ὥσπερ τοί- 
ec »y ^ A δῷ 7 , , » B [πὰ , 5 ἊΨ M 

νυν ἣ αἴσϑησις τῶν μὲν ἰδίων ἀληϑής ἐστιν T, ὅτι ὀλίγιστον ἔχουσα τὸ 
! “ΟΝ εν CN Ll ec ἧς , - δ 7 A -- 5 MNA WA 10 ψεῦδος, δεύτερον δὲ τῶν ὑποχειμένων τοῖς ἰδίοις xat οἷς &xsiva συυβέβηχε, 20 

xai ἐνταῦϑα ἤδη ἐνδέχεται διαψεύδεσϑαι (ὅτι μὲν γὰρ λευχὸν τὸ προσιόν, 
ὀρϑῶς xoi χρίνει xai ἀποφαίνεται, ὅτι δὲ Σωχράτης ὁ προσιών, διαμαρ- 

τάνει), τρίτον OE τῶν χοινῶν xal τοῖς ἰδίοις συναπτομένων, λέγω δὲ οἷον 

χινήσεως xat μεγέϑους xai ἀριϑμοῦ xai σχήματος περὶ ἃ μάλιστα ἐστιν 95 
5 Ln ' 7 -“ - 

18 ἀπατηϑῆναι χατὰ τὴν αἴσϑησιν, ὅταν τὸ πλειόνων ἔργον μιᾷ τινὶ αὐτῶν 
ἐπιτρέπωμεν: οὕτω δὴ xai f, φαντασία περὶ μὲν τὰ ἴδια αἰσϑ ητὰ τῆς 
35 55 ? ΄ » ᾿ Y “ E ΄ ' , ᾿ Ξ αἰσϑήσεως ἐνεργούσης ἀληϑὴς | xal αὕτη, περὶ δέ γε τὰ ὑποχείμενα χαὶ 179 

τὰ χοινὰ (xul) παρούσης τῆς αἰσϑήσεως xal ἀπούσης διαψεύ 

υὲν ἐξ ἀνάγχης, συνεξαμαρτάνειν γὰρ αὐτὴν ἀναγχαῖόν ἐστι τῇ αἰσϑήσει" 
, , x [r4 2 ΄ E -, y , à 

20 ἀπούσης ὃὲ ὅταν ἐγχαταλείμματο μὴ οἷάπερ εἴληφς διαφυλάττῃ: — xai 

μάλιστα ὅταν πόρρω ὄντος τοῦ αἰσϑητοῦ ἢ αἴσϑησις ἀντιλάβηται. εἰ τοίνυν 
ὅτι μὲν ἔστιν ἢ φανταστιχὴ δύναμις τῆς ψυχῆς, ἅπασι φανερόν, οὐδεμίαν 

δὲ ἄλλην τῶν διηριϑμηυένων οὖσαν τοιαύτην ὃ λόγος ἐξεῦρεν, λείπεται 10 

ταύτην εἶναι ἣν ἡμεῖς φαμὲν χίνησιν 'τῆς ψυχῆς ὑπὸ τῆς αἰσϑήσεως τῆς 

25 χατ᾽ ἐνέργειαν γινομένην. ἐπειδὴ δὲ ἢ ὄψις μάλιστα τιμιωτάτη πασῶν τῶν 

: 
UT 

üexat* παρούσης 

ex 

, , b A Ὑ 5 ^ 2 , , τ -Ὁ ΄ σ wv 

αἰσϑήσεων, xal τὸ ὄνομα ἐντεῦϑεν ἐχληρονόμησεν ἀπὸ τοῦ φάους, Ott ἄνευ 
φωτὸς οὐχ ἔστιν ἰδεῖν. χαὶ ὅπερ εἶπον, διὰ τὸ παραμένειν χαὶ ὁμοίας εἶναι 15 

€ O ? ΄ MJ / kd ? SN ΄ ' - M ' 
ταῖς αἰσϑήσεσι τὰς φαντασίας πολλὰ xav αὐτὰς πράττει τὰ ζῶα, τὰ μὲν 

διὰ τὸ ἡ ἔχειν ἑτέραν δύναμιν χυριωτέραν οἷον τὰ ϑηρία, τὰ δὲ διὰ τὸ 
80 πολλάχις ἐπιχαλύπτεσϑαι τὴν χυριωτέραν τῆς φαντασίας T, νόσοις 7, ὕπνῳ 90 

οἷον ot ἀνϑρωποι. 
X Ni — , -Ὁ- ^ ^ v , , , Ai 

4. [Περὶ δὲ τοῦ μορίου τοῦ τῆς ψυχῆς, e χρώμεϑα εἰς ϑεωρίαν xai 
--- ̓  -ὉἷὟ e ) , £ - 

πρᾶξιν, εἴτε χωριστοῦ ὄντος χατὰ τόπον, ὡς «eto [lAzov τὸν λόγον μὲν 25 

2 οὐ γὰρ δὴ] οὐδὲ yap C 4 xat? αὐτὴν] κατὰ ταύτην Arist. EL ποιεῖ χαὶ 

πάσχει Q!: ποιεῖν xal πάσχειν PQO 8 συναληϑεύειν C: συναπολαύειν PQ 11 δια- 
Ψεύσασϑαι Arist. E τὸ προσιὸν λευχὸν Q 18 «ai addidi διαψεύδεται 
C: διαψεύδονται PQ 19 covapapcávety C 22 ἔστιν ἣ φαντ.] ἐστὶν ἡ φαντασία 
aut ἔστι φανταστιχὴ ci. Spengel, sed videtur legisse εἰ οὖν μηδὲν ἄλλο ἔχει (ἔχοι ἢ E: ἔχοι 
Ly) τὰ εἰρημένα ἢ ἡ (sie W: ἡ E: ἢ rell) φαντασία, τοῦτο δ᾽ ἔστι (Biehl: ἐστὶ vulg.) τὸ 

λεχϑέν 29 ἐξεῦρε] ἐξευρεῖν δύναται C 20 γινομένην] legit κίνησις .. γιγνομένη 

ut ELy: γιγνομένης Arist. rell. 28 xav' αὐτὰς] κατὰ ταύτας Arist. ELy 

30 ot om. Q: incl. s 9l post ἄνθρωποι add. περὶ μὲν οὖν φαντασίας τί ἐστι xol διὰ 

τί ἐστιν εἰρήσϑω ἐπὶ τοσοῦτον C ex Arist. 32 τοῦ τῆς ψυχῆς etiam Arist. EV: τοῦ 
om. Arist. rell. 99 Πλάτων] cf. p. 37,4 adn. 
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ἐν τῇ χεφαλῇ | χαϑιδρύων, τὸν ϑυμὸν ὃὲ ἐν τῇ χαρδία, τὴν ἐπιϑυμίαν δὲ 173 
ἐν τῷ ἥπατι, εἴτε τόπῳ μὲν οὐ διεστῶτος τῶν ἄλλων δυνάμεων τῆς ψυχῆς, 

/ y | 74 x , 4 , ͵ » A a 

λόγῳ δὲ μόνῳ χωριζομένου, σχεπτέον τίνα ἔχει διαφορὰν πρὸς τὰς mpo- 5 

εἰρημένας δυνάμεις χαὶ μάλιστα πρὸς τὴν φαντασίαν. χαὶ πῶς ποτὲ 

ῶσι 

^ 
i 

^ ud Y τὸ νοεῖν. εἰ δὴ τὸ νοεῖν ἀνάλογόν ἐστι τῷ αἰσθάνεσθαι (OU ἀμφοῖν s 

xptyet τε xal γνωρίζει χαϑάπερ xai πρότερον ἔφαμεν ἣ Ψυχή), πάσχοι ἄ 

tt χαὶ ὃ νοῦς ὑπὸ τῶν νοητῶν, ὥσπερ ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν T, αἴσϑησις, á 10 

πάσχοι δ᾽ ἂν xai s αὖϑο. ἀχουστέον παραπλησίως χυριώτερον γὰρ εἰπεῖν, ὅτι 

υᾶλλον τελειοῖτο ἂν εἰς ἐνέργειαν ἐχ δυνάμεως προαγόμενος. ὅτι δὲ ἐχ δυνά- 
^A ^N ' - Y 2M - , 5 5a 1 1 3 Jg "uv 

10 μεως, δῆλον" διὰ γὰρ τοῦτο οὔτε αἰεὶ νοοῦμεν, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰ αὐτὰ αἰεί, ἀλλὰ 15 

ἄλλοτε ἄλλα: τοῦτο γὰρ σημεῖον τοῦ δυνάμει εἶναι τοῦτον τὸν νοῦν: οὐ 
A T, , 5, » 5 » , A ^ , ἢ 

γὰρ οἷόν τε μεταβαίνειν ἐξ ἄλλης εἰς ἄλλην ἐνέργειαν μὴ δυνάμεως ὗπο- 

μενούσης, ἣ τὰς διαφόρους ἐνεργείας ἀποδίδωσιν. δεῖ τοίνυν αὐτὸν ἀπαϑῇ 
τς ji —— o δ ϑή 1 ^ εἶναι τοῦ χυρίως λεγομένου πάϑους xai μὴ ἔχειν οἰχείαν μὲν μορφήν, 30 

^ b 15 δεχτιχὸν δὲ εἶναι παντὸς εἴδους χαὶ δυνάμει τοιοῦτον ἀλλὰ wy] τοῦτο, xai 
/ » 3 

ὁμοίως ἔχειν πρὸς τὰ νοητὰ ὥσπερ T, αἴσϑησις πρὸς τὰ αἰσϑητά, xai 
, [74 , / 3 , , 54) e - “ ν᾿ ) € (y ^. M » ὥσπερ éxsivm xav ἐνέργειαν οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἣν ὧν ἡσϑαάνετο, οὕτω μηδξ τὸν 95 

τοιοῦτον νοῦν χατ᾽ ἐνέργειαν εἶναί τι τῶν νοουμένων. ἀνάγχη ἄρα, ἐπειδὴ ᾿ 
πάντα νοεῖ, πάντα εἶναι δυνάμει, τουτέστι μὴ ἔχειν εἶδος οἰχεῖον wm 

90 μορφήν. οὐ φαύλως ἄρα ᾿Αναξαγόρας ὠνειροπόλει τὸν νοῦν ἀμιγῆ ποιῶν 

χαὶ φύσεως διαφερούσης ἁπάντων τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ γινωσχομένων" | οὕτω 174 

(&p ἂν ῥᾷστα γνωρίζοι μηδενὸς οἰχείου παρεμφαινουένου χαὶ συνυπάρχοντος" 
Aa. « A , Á, Y 5 ΄ *s ^ » ec 5" , 

χωλύσει γὰρ xai ἀντιφράξει τὸ ἐνυπάρχον εἶδος τὰ ἀλλα ὥσπερ ἀλλύ- 

[21] τρια. ἀναγχαῖον ἄρα τοῦ τοιούτου νοῦ μὴ εἶναι φύσιν οἰχείαν μηδεμίαν 
δι 3 3 ) " , o ^ Y - ' 53 , , 

25 μηδὲ μορφὴν ἀλλ᾽ ἣ ταύτην, ὅτι δυνατὸς περιλαβεῖν τὰς ἀλλοτρίας φύσεις 

τε χαὶ μορφάς, χαὶ μηδὲν ἔχειν εἶδος ἀφωρισμένον, ἐπειδὴ vat iU ιν 

ἅπαντα πέφυχεν. ὁ ἄρα χαλούμενος τῆς ψυχῆς νοῦς (λέγω δὲ νοῦν ᾧ 
^ qu aes Ka τω δ VA 3 ap X * , & , E διανοεῖται xal ὑπολαμβάνει ἣ ψυχή, οὐχ ὃν πολλάχις χαταχρώμενοι φέρομεν 10 

x«i ἐπὶ τῆς φαντασίας) οὐδέν ἐστιν ἐνεργείᾳ τῶν ὄντων πρίν τι νοεῖν. διὸ 

80 οὐδὲ oss αὐτὸν εὔλογον τῷ σώματι: σώματος γὰρ πρὸς σῶμα μῖξίς 
ἐστιν. ἀνάγχη δὲ σῶμα ὑπάρχοντα ἐνεργείᾳ εἶναι xat μορφὴν ἔχειν οἰχείαν: 15 
, 2j Ἁ ' 

ἀλλ᾽ οὐδὲ ὀργάνῳ ἂν χρῷτο τῷ σώματι, ὥσπερ T, αἴσϑησις: xal γὰρ 

οὕτως ἀπολαύσεται τῆς τοῦ ὀργάνου ποιότητος, ἣ συνυπάρχουσα ἀεὶ ταῖς 

ἐνεργείαις αὐτοῦ τὰ ἄλλα εἴδη χωλύσει. δῆλον δὲ μάλιστα ἐχ τῆς αἰσϑητι- 

35 xTj« τοῦτο δυνάμεως: αὕτη γὰρ σῶμα μὲν οὐχ ἔστιν, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ χρῆται 50 

ὅλως ὀργάνοις σωματιχοῖς, συναπολαύει τοῦτος τοῦ πάϑους. καὶ τοῦτο 

φανερὸν ἐπὶ τῶν αἰσϑητηρίων: ἡνίκα γὰρ ἂν ὑπὸ τῶν σφόδρα αἰσϑητῶν 
e 

σφοδρότερον χινηϑῇ τὰ αἰσϑητήρια, οἷον ὑπὸ ψόφου μεγάλου T, ἀχοή, χαὶ 3 
οὶ λαμπροῦ χρώματος ἣ ὄψις, ἢ βαρείας ὀσμῆς f, ὄσφρησις, οὐ δύναται ἔτι 

9 μᾶλλον] μάλιστα Qs 18 ἐπειδὴ] ἐπεὶ Arist. ELT 28 ὃν] v supra v. add. P ! 

9l οἰχείαν ἔχειν Os 94 ἡνίκα e. 4. s.] ef. p. 104,33sqq. ἂν om. C ὑπὸ d 

ex ἐπὶ Q? 98 μεγάλου] μᾶλλον C 
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τῶν ἐχλελυμένων αἰσϑητῶν xai ἀμυδροτέρων ἀντιλαμβάνεσϑαι ῥαδίως, ἀλλ᾽ 174 

ἐμμένει τὸ ἴχνος τῆς βιαιοτέρας πληγῆς ἐχχροῦον τὴν ἀμυδροτέραν χαὶ | 

ἀσϑενεστέραν. ὃ μέντοι γε νοῦς ὅταν νοήσῃ σφόδρα νοητόν, οὐχ ἥττον 175 
- ' [4 n 5 M M M [4 » c x »y » vost τὰ ὑποῦεεστερα, ἀλλὰ xoi μᾶλλον. οὕτως ἄρα T, μὲν αἴσϑησις οὐχ 

ὅ ἄνευ σώματος, ὃ δὲ χωριστὸς ἅπαντος SITUE χαὶ εὖ δὴ οἱ λέγοντες 5 

τὴν ψυχὴν τόπον εἶναι εἰδῶν, εἰ χαὶ τῷ ὀνόματι χαταχρῶνται τοῦ τόπου" 

πλὴν ὅτι οὔτε ὅλη T ψυχή, ἀλλὰ αἵ δύο μόναι δυνάμεις xa? ἥν τε νοοῦμεν "| pde EE peer iii x segpicdeesas i decl eu 
x49. ἥν τε αἰσϑανόμεϑα, οὔϑ᾽ οὕτω τόπος ὡς περιέχειν, ἀλλ᾽ ὡς γίνεσϑαί 
πως ἃ νοεῖ χαὶ ὧν αἰσϑάνεται. οὗτος τοίνυν ὃ δυνάμει νοῦς γίνεται μὲν χαὶ ἐν 10 

10 τοῖς νηπίοις" ὅταν δὲ ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν xal τῶν ἀπὸ τούτων φαντασιῶν 

xai τῆς περὶ ταῦτα γυμνασίας τὸ χαϑόλου δύνηται ϑηρεύειν xol συνάγειν 

τὸ ὅμοιον ἐν τοῖς ἀνομοίοις xal τὸ ταὐτὸν ἐν τοῖς διαφόροις, τηνικαῦτα 15 

τελεώτερος γίνεται νοῦς gest ἔχων τῷ ἐπιστήμονι, ὅστις xà ϑεωρήματα 
τῆς «i AM συνειληχὼς οἷός τε χαϑ᾽ ἑαυτὸν ἐνεργεῖν ἔἕχαστον αὐτῶν 
7 2 ᾿ Y ^ 1 m Oe NA 4 ΄ 

15 ἰδία προχειριζομενος, xai οὐτε διδασχαλίας ἐξωϑέν τινος οὔτε γυμνασίας 

δεόμενος. ἔστι μὲν οὖν xai τηνικαῦτα δυνάμει, οὐ μὴν δμοίως xal πρὶν 20 

μαϑεῖν T, εὑρεῖν: ἐγγίνεται γὰρ οἷον ὄψις αὐτῷ πρότερον οὐχ ἐνοῦσα 

δρατιχὴ τῶν ὁμοίων χαὶ τῶν ἀνομοίων χαὶ ταὐτοῦ χαὶ ἑτέρου χαὶ ἀχολούϑου 
χαὶ μαχομένου, xal αὐτὸς δὲ ἑαυτὸν τηνιχαῦτα δύναται νοεῖν: οὐδὲν γὰρ 96 

30 ἄλλο ὃ νοῦς ἐστὶν ἢ τὰ τῶ τὰς Jesus οὖν ὃ αὐτὸς τοῖς νοουμένοις 

νοεῖ τηνιχαῦτα xoi ἑαυτόν. ὅταν μὲν οὖν τὴν ἕξιν ἔχῃ μόνον, τὰ νοήματά 

ἐστιν ὥσπερ ἀποχείμενα: ὅταν δὲ ἐνεργῇ, τότε σύνδρομος γίνεται τῷ 
νοουμένῳ xai | εἰχότως ἑαυτὸν νοεῖ τηνικαῦτα" αὐτὸς γάρ ἐστιν ἃ νοεῖ. ὥσπερ 176 

γὰρ ἢ ἐπιστήμη τὰ ἐπιστητά ἐστι ϑεωρήματα (οὐδὲν γὰρ ἄλλο ἐστὶ γεωμετρία 
nd ΚΞ. Ἢ B 4 A (Q , s 4 xr. - * : E * Tm NN "1 , ἢ τὰ γεωμετριχὰ θεωρήματα), οὕτω χαὶ ὃ νοῦς τὰ νοήματα, xod Hexe pev; dy à 
Ks M TA ἌΡ Ἢ bl E ΕΞ - ' V Qe z 5 2» (ye τῷ SA eC 1 

ἢ ἕξις αὐτὴ ἠρεμῇ, ἠρεμεῖ xal τὰ ϑεωρήματα, χινηϑεῖσα δὲ T ἕξις xal ἐνερ- 
- , - M , NX τῷ Ὁ ἘΞ ᾿ 4 —- (c x Ἰοῦσα ἐνεργεῖ μὲν πάντως περὶ ἕν τῶν ϑεωρημάτων τῶν ἑαυτῆς, γίνεται δὲ 

ταὐτὸν ἐχείνῳ ὃ Üscpsi- ἢ γὰρ ἐπιστήμη τοῦ δύο ὀρϑὰς ἔ ὃ τρίγωνον, τὲ τὸν &xetya psi* ἢ γὰρ ἐπιστήμη τοῦ δύο ὀρϑὰς ἔχειν τὸ τρίγωνον, τὸ 
7 e Ὧν , 3 τῶι ^C , ij N- 3 , τῷ ji , 

ϑεώρημα ἐστι xal ὃ λόγος χκαϑ᾿ ὃν δύο ὀρϑὰς ἔχειν ἀποδείχνυται τὸ τρίγωνον. 10 
[2 e - “ ye / - 80 οὕτω τοίνυν xoi ὃ νοῦς ὅταν μὲν ἠρεμῇ, τὴν ἕξιν λέγεται ἔχειν τῶν νοη- 

μάτων, ὅταν δὲ MALI περὶ ἕν τῶν νοημάτων, τότε ὃ αὐτός ἐστι τῷ 

τῷ Ct 

νοουμένῳ, xal νοῶν ἐχεῖνο xai αὑτὸν vost. τίς οὖν T, διαφορὰ τοῦ τοιοῦδε l5 

νοῦ xai τῆς δυνάμεως τῆς αἰσϑητιχῆς φαντασίας μετὰ τὸ διαστήσασϑαι τὴν 
ἑχάστου τῶν προνοῶν φύσιν pue ἐφεξῆς. 

35 po τοίνυν ἄλλο μέν ἐστιν ὕδωρ, ἄλλο δὲ ὕδατι εἶναι: ὅδωρ μὲν 
γὰρ τὸ ἐξ εἴδους xal ὕλης, τὸ δὲ ὕδατι εἶναι τὸ εἶδός ἐστι τοῦ ὕδατος xal 20 

xa0' ὅ ἐστιν ὕδωρ’ ἕκαστον γὰρ οὐ κατὰ τὴν ὕλην, ἀλλὰ χατὰ τὴν μορφὴν 

1 ἐχλελυμμένων PQ: supra o (corr. ex up) scr. εἰμ, Q! αἰσϑητῶν]ὔ at (omisso σϑητῶν) 

Q in extremo v.: del. Q? 2 πη γὴς () Q: corr. ΟἹ 59 xal om. C 8 o597] 

οὐχ C 9 γήνεται P 12 ταὐτὸν PQ! et supra v. (yp.) C: ταχτὸν QC 16 μὲν 

οὖν etiam Arist. LW: οὖν om. Arist. rell. καὶ τηνιχαῦτα] xal τότε Arist. Ey: ὁμοίως 
xal τότε Arist. rell. 22 ὥσπερ] otov Q 24 οὐδὲν --- (25) ϑεωρήματα add. P? 
in marg. 29 χαϑ᾽ ὃν Q!OC: xa9" ὃ ΡΟ 96 ὕλης xal εἴδους Cs 
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(0^ πὶ τῶν τεχνιχῶν": ἄλλο γὰρ οἰχία xal otto. 176 
2 

x - e E LR b! b! 

yopoxvnpttexat* οὕτω δὲ xal 
T b! » 5 «8 1 M 5 » E A au y Ἁ A -ὔὉ Ἁ » 

εἶναι, xal ἄλλο ἀνδριὰς xat ἀνὸριαντι εἶναι, xal οἴχία μὲν τὸ σχῆμα σὺν 95 

τοῖς λίϑοις xal τοῖς ξύλοις xai τῷ χεράμῳ, οἰχίᾳ δὲ εἶναι ἢ μορφὴ xal ἣ 

σύνϑεσις ἣ τοιάδε. ὁμοίως δὲ xal ἀνδριὰς μὲν τὸ σχῆμα σὺν τῷ λίϑῳ 
2 

ἢ τῷ χαλχῷ, ἀνδριάντι δὲ εἶναι τὸ εἶδος τοῦ ἀνδριάντος. ἀλλ᾽ οὐχ ἐπὶ C 

, b] 9.7 M - 

πάντων δμοίως: ἐπ᾽ ἐνίων γὰρ ταὐτόν ἐστιν οἷον στιγμὴ χαὶ | στιγμῇ 117 
΄ x T M » Ὑ - E. € 3. Ὁ 3: e 4 "os , 3 

εἶναι, ἢ εἴ τι ἄυλον παντελῶς χαὶ ἁπλοῦν, ἐφ ὧν ὃ λόγος τοῦ τί ἣν elvat 

xai τὸ εἴδος χαϑ᾽ 6 ἐστι ταὐτόν ἐστιν ὅλῃ τῇ φύσει τοῦ πράγματος. οὕτω 
DR , 3 , eo P 3 Ἁ , e ^ NE M d , 

δὴ τούτων ἐχόντων ὅταν μὲν τὴν μορφὴν χρίνωμεν ὡς συνειλημμένην τῇ 5 
(s - * ^ [d M [ord o , ^ 

10 ὅλῃ» otov τὸ ψυχρὸν xat ὑγρὸν σὺν τῇ ὕλῃ, τουτέστιν ὅταν χρίνωμεν ὅλον 

τὸ ὕδωρ: 6 γὰρ λόγος τούτων xai ἢ σύνϑεσις ἢ μετὰ τῆς ὕλης τὸ ὕδωρ ἦν: ὅταν 

οὖν χρίνωμεν τὸ ὕδωρ ὅλον T, τὴν σάρχα ὅλην, ἀποχρῶσα ἡμῖν ἐστὶν ἢ αἰσϑητιχὴ 10 

δύναμις, μᾶλλον δὲ xal f, σύζυγος αὐτῇ φαντασία: ὅταν δὲ ἐξετάζωμεν τί τὸ 

ὕδατι εἶναι χαὶ τί τὸ σαρχὶ εἶναι, ἄλλο τι ἤδη τὸ χρῖνόν ἐστιν ἢ ἄλλως ἔχον. 

15 μήποτε γὰρ ὥσπερ μίαν ἀνάγχη δύναμιν εἶναι τὴν χρίνουσαν, Oct τὸ γλυχὺ τοῦ 
ξανϑοῦ διενήνοχεν, οὕτως αὖ πάλιν μίαν καὶ ταύτην εἶναι ἀνάγχη τὴν χρί- 15 

ey »y * ΩΝ » AN Le. di] 5 A! [4 5 ^ ᾿ς € 

νουσαν, ὅτι ἄλλο μὲν ὕδωρ, ἄλλο δὲ ὕδατι εἶναι, χαὶ ταύτην ἀντιλαμβάνεσθαι 
' , , » Χ »y M RÀ [4 ' e M - 

uiv ἀμφοτέρων, ἄλλως δὲ ἔχουσαν xal ἄλλως ὅταν τε τὴν ὕλην σὺν τῷ 

εἴδει παρασχοπῇ xal ὅταν τὸ εἶδος ἐχλαμβάνῃ χωρίς. πρὸς μὲν γὰρ τὸ 90 

20 ὕδωρ δεῖται τῆς φαντασίας ἀπαγγελλούσης, πρὸς δὲ τὸ ὅδατι εἶναι ἀπόχρη 

ἑαυτῇ. ὥσπερ οὖν τὴν αὐτὴν γραμμὴν ἐχτεινομένην τε xal χλωμένην τὴν 
, ^ ^ 3 , » » δι Ὕ M » e ^N M E 

αὐτὴν μὲν εἶναι φαίης dv, ἄλλως δὲ ἔχειν χαὶ ἄλλως, οὕτω 68 xat τὸν 
f£ 

- σ ΄ , S - ΄ Ν. Y 35 ARENA Y 

γοῦν, ὅταν τε ὡς σύνϑετον τὸ σῶμα χαταλαμβάνῃ xai ὅταν τὸ εἰδος αὐτὸ 95 

μόνον xal τὴν μορφήν’ συνεξομοιοῦται γὰρ τοῖς πράγμασιν ἃ ϑεωρεῖ, xol 

25 ποτὲ μὲν ὥσπερ σύνϑετος γίνεται, ὁπόταν τὸ σύνϑετον νοῇ, ποτὲ ὃὲ ὡς 
c € σ ' 5* τ ΄ , ' Χ Y 3 ^ - ; , 

ἁπλοῦς, ὅταν τὸ εἶδος ἐχλαμβάνῃ wóvov, xoi ποτὲ μὲν ἐοιχὼς | vij εὐϑείᾳ 178 

γραμμῇ, ποτὲ δὲ τῇ χεχλασμένῃ. Πλάτων μὲν γὰρ χύχλοις ἀφομοιοῖ τὰς 
, - - M , A - - - |] , ^ - 

ἐνεργείας τοῦ νοῦ τῷ τε εὐτρόχῳ xal τῷ ὀρϑῷ, ᾿Αριστοτέλης δὲ γραμμῇ 
c 

9 , ' , , E: Ἁ * ? & bi 

ἐχτεινομένῃ τε xal χχωμένῃ" γίνεται γὰρ ἀνθ᾽ Evo 
y 

[11 σπερ διπλοῦς τηνιχαῦτα, 

(η΄ Ca 30 ὅταν τὴν ὕλην συμπαρασχοπῇ τῇ μορφῇ. ἔστι δὲ xal ἐπὶ τῶν ἐξ ἀφαιρέ- 
^ , Ἁ Ἁ 5 , - e A M 5 , - ew s y 

σεως λεγομένων τὰ μὲν ἐοιχότα τῷ ὕδατι, τὰ δὲ ἐοιχότα τῷ ὕδατι εἰναι" 

ἄλλο γὰρ καὶ ἐν τούτοις τὸ εὐϑὺ xai τὸ εὐϑεῖ εἶναι, καὶ τὸ μὲν εὐϑὺ μετὰ 10 

τοῦ συνεχοῦς, ὥσπερ τὸ σιμόν (ὑπόχειται γὰρ τὸ συνεχὲς τῇ εὐϑείᾳ), τὸ 

δὲ εὐθεῖ εἶναι ὁ λόγος ὁ τοῦ εὐϑέος. ἐπὶ τούτων δὴ τῶν ἐξ ἀφαιρέσεως 

35 ἄμφω ὃ νοῦς ἔοιχε xp(vetw, λέγω δὲ ἄμφω τό τε σύνϑετον ἐχ τοῦ Ómo- 
, εἶ ΩΝ € ^ 3 LN ' , 5 ) x p Jut e 

χειμένου xol τῆς μορφῆς xoi αὐτὴν τὴν μορφήν, ἀλλ΄ οὐχ ὁμοίως ἔχων l5 
M “- 2 Ἁ N $ M , N * € e M x e 

xai τηνιχαῦτα, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τούτων ποτὲ μὲν ὡς ἁπλοῦς, ποτὲ δὲ ὥσπερ 
, € , M Jj , » ^ er de - 5 - L9 ET. 

σύνϑετος γινόμενος. xal γὰρ εἰ ἄλλη μὲν ὕλη τοῖς αἰσϑητοῖς ὑποχειται 

ασιν, ἄλλη δὲ τοῖς ἐξ ἀφαιρέσεως λεγομένοις, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τούτων a ξ.-. "€ 
3 [s , » ^ ' € - , Y N 

40 ὅμως ποτὲ μὲν ἁπλουστέρας εἴποιμεν dv τὰς τοῦ νοῦ ϑεωρίας, ποτὲ δὲ 30 

10 post xai add. τὸ Q 14 ἄλλο--- ἔχον] ἄλλῳ 7, ἄλλως ἔχοντι κρίνει Arist. TW.X: ἔχοντι 

om. Arist. E rell. 16 ἀνάγχη εἶναι Q 19 ὅταν ex ὅτι 9 20 ἐπαγγελλούσης as 

21 γραμμὴν post add. Q τε om. Q 21 [Πλάτων] Tim. p. 91 € 
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μᾶλλον συνθέτους. τὰ μὲν οὖν σώματα ἐπισχοπῶν δεῖται τῆς δυνάμεως 178 

ς αἰσϑητιχῆς" οὐ γὰρ οἷόν τε αὐτῷ x«Ü' αὑτὸν χρῖναι, τί ὕδωρ ἣ σάρξ, 

ῷ, c1 6 -— [07] c (04 
΄ - , 4 à M Y ^ , M M ^ 50'* 

γῳ παντάπασι τῆς αἰσϑήσεως" πρὸς δὲ τὸ τρίγωνον xai πρὸς τὸ εὐϑὺ 25 

μᾶλλον ἑαυτῷ αὐτάρχης ὃ νοῦς, ὡς γὰρ τὰ πράγματα χωριστὰ τῆς ὕλης. 

οὕτω χαὶ ἢ τοῦ νοῦ ϑεωρία. ὡς οὖν ταῦτα τῷ λόγῳ χωρίζεσθαι μόνῳ 
ΝΡ μὲ ς 9? ES x. » ^ [4 , [rd Ne E d NA δύναται, χαϑ᾽ αὑτὰ δὲ οὐχ ἂν ὑποσταίη. οὕτω xal ὃ νοῦς χωρίζειν αὐτὰ 

- » M 4 , *, - 

τῷ λογῷ μόνῳ επιχειρεῖ. 90 

— 

᾿Αναξαγόρας δὲ πῇ μὲν ὀρϑῶς ἔλεγε περὶ τοῦ | νοῦ, πῇ δὲ οὐχ ]79 

πάσης ὕλης ποιῶν ὀρϑῶς ὑπενόει, πῶς δὲ i i* 
5 

, v 1 1 S EN 
ὀρϑῶς: ἄμιχτον μὲν γὰρ αὐτὸν 

τοιοῦτος ὧν πάντα νοήσει, εἴπερ τὸ νοεῖν ood ἐστίν, οὐχ ὀρϑῶς διδά- 

Gxetv ἡυᾶς παρεώρα’ πάσχει γὰρ οὐδὲν ὃ μὴ χεχοινώνηχεν ὕλης, ἀλλὰ 5 

ταύτην δεῖ χοηινὴν ὑποχεῖσϑαι xoi τῷ πάσχοντι xal τῷ ποιοῦντι. διόπερ 
οὐδὲ , ἘΣ N ἘΣ EN [C ERR. - D - -T δία ! a » za wd & πάσχει τὸ τυχὸν ὑπὸ τοῦ τυχόντος, οἷον ὑπὸ ψόφου γραμμή, α 
ἊΣ e 3 79 M N "m 5 ' - 2 , b! 3 wr 
ὧν f αὐτὴ xoi χοινὴ ὅλη. ἀλλὰ τοῦτο ᾿Αναξαγόρας μὲν οὐ διέχρινεν, 

ἡμῖν δὲ αὖϑις ὁπομνηστέον τῶν ἤδη πολλάχις διωρισμένων. εἰ γὰρ τὸ 10 
, ' 3s. N - E) ΄ , , , ' NUS 3» X 

πάσχειν μηδὲ ἐπὶ τῆς αἰσϑήσεως λέγεται χυρίως, πόσῳ δὴ μᾶλλον ἐπὶ 
- » - - - - 7 » 

τοῦ νοῦ; ἢ μέν γε αἴσϑησις προσχρῆται γοῦν τοῖς σωματικοῖς xal ἔχοι dv 

τι χοινὸν ὑποχείμενον πρὸς τὰ ποιοῦντα, λέγω δὲ τὰ αἰσϑητά: σώματι γὰρ 1 

χρωμένη χινεῖται ὑπὸ σωμάτων: ὃ δὲ νοῦς, ὥσπερ εἴρηται, δυνάμει μὲν 

ἅπαντά ἐστι τὰ νοητά, ἐντελεχείᾳ δὲ οὐδὲν πρὶν dv vot πορρωτέρω 
b 7 - ΄ 5: , [rd , / , " [4 35043 

τοίνυν τοῦ πάσχειν ἐστίν, Oc "s οὐδὲ φύσεως ied s PI ἀλλ 
* ὥσπερ ἐν γραμματείῳ μηδὲν ἔχοντι γεγραμμένον ὙΠ 1 ὅταν γραφῇ 30 

τὰ γράμματα, τελείωσιν ἂν εἴποις τοῦ γραμματείου τὰ γεγραμμένα, οὐ 

πάϑος, ἐπειδὴ πρὸς ἃ γέγονε ταῦτα. ἀπείληφεν: οὕτω συμβαίνει xol ἐπὶ 
- ^ , M ΄ ᾿ DH NES - , 1 - y 1 τοῦ νοῦ. οὐ γὰρ πάσχει {περὶ τὰ νοητὰ ἐνεργῶν ἀλλὰ τελειοῦται, ὥστε xarà 
- , Ἁ ἀν - σ 1 e ^ , Fe o 3 | / - τοῦτο ἀμιγὴς xal ἁπλοῦς" ὅλως γὰρ ὃ δυνάμει νοῦς, ὥς φησιν ᾿Δριστοτέλης, 35 

οὐδέν ἐστιν ἐνεργείᾳ τῶν ὄντων, μηδὲν δὲ ὧν ἐνεργείᾳ οὐδ᾽ ἂν πάσχοι, 
) - , ΄ M 

οὐδ᾽ dv μιγνύοιτο: τοῦ γὰρ ὄντος τι ἐνεργείᾳ xoi τὸ πάσχειν xai τὸ 

uev 
^ 

vocat. γίνεται δὲ ἐχ τοῦ δυνάμει | νοῦς ἐνεργείχ, τς χα ἂν αὐτῷ 180 

3$ γηται xai νοήματα, xal τότε ἅμα νοῦς τε xal en τός. οὐ πάσχει τοίνυν 

ὑπὸ τῶν νοητῶν, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἐχεῖνα γίνεται. χαὶ ἔοιχεν ἐν μόνῃ γίνεσϑαι 

τῇ ψυχῇ τῇ ἀνθρωπίνῃ ὃ δυνάμει νοῦς: ταύτης γὰρ μόνης xal τὰ πάϑη 5 
5 , , A ^ , , ^ » ^ ^2 » , , , 

ἐπήχηα λόγου xoi πρὸς λόγον εὐφυῶς ἔχει, τῶν ὃ ἄλλων ζώων οὐὔχεέτι. 
» 1 - e - E κι ἃ 3 τῷ ' $3. E ) » 1 
ἀλλὰ πῶς ἅμα νοῦς τε xai νοητός; xal ἄρα χατὰ ταὐτό, T, x«t ἀλλο μὲν 

γίνεται νοῦς, χατ᾽ ἄλλο δὲ νοητός; T ἐπὶ μὲν τῶν ἄνευ ὕλης ταὐτόν ἐστι τὸ 10 

νοοῦν xal τὸ νοούμενον, ἣ γὰρ ἐπιστήμη f; ϑεωρητιχὴ ταὐτὸν xal τὸ οὕτως ἐπι- 
N e 9 QUN Aj 

στητόν' ἐπὶ δὲ τῶν ides εἰδῶν ἄλλο μὲν τὸ νοητὸν ἄλλο δὲ ὃ νοῦς. οὐδὲ γὰρ 

9 ἁπάσης Cs 10. 11 διδάσχων ὁ 16 μηδὲ Q'C: μὴ ΡΟ δὴ ex δεῖ Q 

1? 

22 

γε] γὰρ ex qe Q 20 post οὐδὲν expunxit àv Q ἂν om. Arist. E 

γραμματίῳ P γεγραμμένον] χκαταγεγραμμένον Arist. ELT 23 γραμμα- 

τείου Q!C: γραμματίου PQ τὰ γεγραμμένα om. O 25 περὶ addidi 29 post 

δυνάμει add. νοῦ Cs 90 καὶ] τὰ Cs 33 λόγου] λόγῳ C 96 τὸ (ante 

νοούμενον) om. C ἡ (ante ϑεωρητιχή) om. Arist. E 

Comment. Arist. V 3. 'Themist. de anima. { 
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ἦν φύσει ταῦτα [τὰ] νοητά, λέγω δὲ τὰ ἔνυλα εἴδη, ἀλλ᾽ ὁ νοῦς αὐτὰ νοητὰ 180 

ποιεῖ τῆς ὕλης ἀποτεμνόμενος, xai δυνάμει ἐστὶ νοητά, οὐχ ἐνεργείᾳ: ὅτι 1ὅ 

γὰρ ἐπιτηδείως ἔχει πρὸς τὸ νοεῖσϑαι, οὐχ ὅτι ἢ φύσις αὐτῶν χαϑ᾽ 

αὑτὴν νοητή, ὥστε εἰχότως νοεῖται μὲν τὰ τοιαῦτα, νοεῖ δὲ οὔ. ὃ δὲ 
^ T [d , ^ [o^ , 

5 γοῦς οὗτος, ὃ δυνάμει λέγω, ὥσπερ δυνάμει νοῦς, οὕτω xal δυνάμει νοητός" 20 
m ἢ 5 - EU -Ὁ ^ L4 — ^ 

διόπερ οὐχ αἰεὶ νοεῖ xal νοῶν συνεχῶς χάμνει: ὕπεστι γὰρ αὐτῷ τὸ Oo- 
5 9 , 

νάμει, ὥστε οὐδὲ ἀεὶ νοητός, ἀλλ᾽ ὅταν συλλέξηται τὰ νοήματα. εἰ δέ 

τις voüc παντάπασιν ἄνευ τοῦ δυνάμει, οὗτος del xai νοῦς ἅμα xal 

νοητός, περὶ οὗ xai δὴ λέγομεν ἀρχὴν ἄλλην ποιησάμενοι. | 25 

10 GEMIXSTIOY ΠΕΡῚ. WYXH2 181 

ΛΟΓῸΣ EKTOX. 

D. ᾿Επειδὴ τῶν ὑπὸ τῆς φύσεως γινομένων ἕχαστον προλαμβάνουσαν 

ἔχει τὴν δύναμιν, ἑπομένην δὲ τὴν τελειότητα, καὶ οὐχ ἵσταται ἄχρι τῆς 
εὐφυίας χαὶ τοῦ δυνάμει (μάτην γὰρ ἂν ἔχοι ταῦτα παρὰ τῆς φύσεως), 

15 δῆλον ὅτι xol T, ἀνθρωπίνη ψυχὴ οὐχ ἄχρι τοῦ τὸν δυνάμει νοῦν ἔχειν 
προελήλυϑεν οὐδὲ ἄχρι τοῦ πεφυχέναι πρὸς τὸ νοεῖν ἐπιτηδείως, ἀλλὰ 

gx 

dxokouUsiy ἀναγχαῖον τῇ εὐφυία τὸ τέλος, οὗ ἕνεχα οὕτως ὑπὸ τῆς φύσεως 10 

παρεσχευάσϑη. δεῖ τοίνυν τὸν δυνάμει νοῦν τελειοῦσϑαι, τελειοῦται δὲ οὐδὲν 

óc' αὑτοῦ, ἀλλ᾽ ὕφ᾽’ ἑτέρους ἀνάγχη ἄρα xol ἐν τῇ ψυχῇ ὑπάρχειν 

20 ταύτας τὰς διαφοράς, xal εἶναι τὸν μέν τινα δυνάμει νοῦν, τὸν δέ τινα 1ὅ 
ἐνεργείᾳ νοῦν τέλειόν τε xai μηχέτι δυνάμει xal τῷ πεφυχέναι, ἀλλὰ νοῦν 

ὄντα ἐνεργείᾳ, ὃς ἐχείνῳ συμπλαχεὶς τῷ δυνάμει χαὶ προαγαγὼν αὐτὸν 
, Uy ᾿ Ki. ὦ - , “΄ 2 e ' ῃ 7 ΄ 

εἰς ἐνέργειαν τὸν xal ἕξιν νοῦν ἀπεργάζεται, ἐν ᾧ τὰ χαϑόλου νοήματα 
χαὶ αἱ ἐπιστῆμαι. ὡς γὰρ τὴν οἰχίαν τὴν δυνάμει χαὶ τὸν ἀνδριάντα τὸν 30 

ΗΝ ΄ , M , M * , , 7 5 μεν MJ 25 δυνάμει, τουτέστι τοὺς λίϑους xal τὸν γαλχόν, οὐχ οἷόν τε ἀπολαβεῖν τὴν 
τῆς οἰχίας ἣ “τὴν τοῦ ἀνδριάντος μορφήν, εἰ μὴ τέχνη ταῖς ὕλαις ταῖς 
ἐπιτηδείως πρὸς τοῦτο ἐχούσαις τὴν οἰχείαν ἐνδοῦσα δύναμιν χαὶ τὸ τεχνιχὸν τῷ Φι 

ΤᾺ 3. (Yr M , M * , M * $5 wv ΄ ΄σ εἶδος ἐνθεῖσα τὴν σύνϑετον οἰχίαν ἀπεργάσαιτο xal τὸν ἀνδριάντα, οὕτω 
M ' ^ , - , - [2 ? » IX - - , 

χαὶ τὸν δυνάμει γοῦν ἀναγχαῖον ὑπ ἄλλου τινὸς νοῦ τελειοῦσϑαι τελείου 182 

80 ὄντος ἤδη χαὶ ἐνεργείᾳ οὐχὶ δυνάμει, ὃς ἀνάλογον ἔχων τῇ τέχνῃ χινεῖ 

τὸν δυνάμει νοῦν, xai τὴν εὐφυίαν τὴν πρὸς τὸ νοεῖν τῆς ψυχῆς τελειοῖ 
χαὶ ἕξιν χατασχευάζει. χαὶ ἔστιν οὗτος ὁ νοῦς γωριστός τε xal ἀπαϑὴς 5 

χαὶ ἀμιγής. ὃν δὲ λέγομεν δυνάμει νοῦν, εἰ χαὶ τὰ μάλιστα αὐτῷ τὰ EI 

b] αὐτὰ ἐπιφημίζομεν, ἀλλὰ μᾶλλόν γε ἔστι τῇ ψυχῇ συμφυής, λέγω δὲ οὐ 
πάσῃ ψυχῇ ἀλλὰ μόνον τῇ ἀνθρωπίνῃ. χαὶ ὥσπερ τὸ φῶς τῇ δυνάμει 
ὄψει χαὶ τοῖς δυνάμει χρώμασιν ἐπιγινόμενον τὴν μὲν ἐνεργεία ὄψὶν ἐποίησεν, 10 

99 σι 

1 τὰ (prius) erasit Q 9 λέγωμεν Q? IO de titulo v. Praef. 1? οὕτως] 

οὗτος às 33. 94 ἀμιγὴς καὶ ἀπαϑὴς Arist. praeter EL 
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^ ^N [td hi e ^ -* 4 , ,ὔ ^ - τὰ δὲ ἐνεργεία Li οὕτω xai ὃ νοῦς οὗτος ὃ ἐνεργεία προαγαγὼν 182 
τὸν δυνάμει νοῦν οὐ ««όνον αὐτὸν ἐνεργείᾳ νοῦν ἐποίησεν, ἀλλὰ χαὶ τὰ 
δυνάμει νοητὰ ἐνεργείᾳ νοητὰ αὐτῷ χατεσχεύασεν, ταῦτα δὴ τὰ ἔνυλα εἴδη 1 

:| ' Fi - ) co 2 -Ὁ Ἃ , [4] , χαὶ τὰ ἐκ τῶν χαϑ’ ἕχαστον αἰσϑητ ὧν συλλεγόμενα χοινὰ νοήματα, ἃ τέως 
"3 x 2 Tr AT 3 n ^N x o , $^ 5 μὲν οὐχ οἷός τέ ἐστι διαχρῖναι, οὐὸὲ ἐξ ἑτέρων εἰς ἕτερα μετιέναι, οὐδ 

συντιϑέναι xai διαιρεῖν: ἀλλ᾽ dis ϑησαυρὸς νοηυάτων T, μᾶλλόν jc 20 
o e M A ^ , , ; m— , , F m. IR ὥσπερ ὕλη τοὺς παρὰ τῆς αἰσϑήσεως xal τῆς φαντασίας τύπους τίϑησιν διὰ 

(Q^ 

^—— F 5 5 M - Ll ^ A A] (y^ ,F 

τῆς μνήμης. ἐπελθόντος δὲ αὐτῷ τοῦ ποιητιχοῦ vob xal τὴν ὅλην ταύτην 

τῶν νοημάτων χαταλαβόντος Ὑενόμενος εἷς μετ᾽ ἐχείνου xol μεταβαίνειν 
C 10 οἷός τε γίνεται xol συντιϑέναι xxl διαιρεῖν xol περισχοπεῖν ἄλλα ἐξ ἄλλων. 25 

σ τ. e , A A e , » - ^ e - e 

ὅνπερ οὖν $ τέχνη πρὸς τὴν ὕλην λόγον ἔχει, τοῦτον xal ὃ νηῦς ὃ ποιητι- 

χὸς πρὸς τὸν δυνάμει, χαὶ οὕτως ὃ μὲν πάντα γίνεται, ὃ δὲ πάντα ποιεῖ. 

διὸ xoi ἐφ’ uiv νοεῖν ὅταν βουλώμεϑα: οὐ γὰρ ἔξωϑεν τῆς ὕλης ἢ | 

τέχνη, ὥσπερ χαλχευτιχὴ τοῦ γχαλχοῦ xol τεχτονιχὴ τοῦ ξύλου, dÀk 183 

15 ἐνδύεται ὅλῳ τῷ δυνάμει νῷ ὁ ποιητικός, ὥσπερ ἂν εἰ ὁ τέχτων τοῖς 
m Ii ' ec ’ M -“ ^ γ b) ^ ) σ "AN 

ξύλοις xal ὃ χαλχοτύπος τῷ νυ ur, ἔξωϑεν ἐπεστάτει, δι΄ ὅλου δὲ 
^11 

5 Lr ^ c - ἃ , 

αὐτοῦ φοιτᾶν οἷός τε ἦν. οὕτω γὰρ xal ὃ xac ΤΩΣ ἱειαν νοῦς τῷ δυνάμει 

νῷ προσγενόμενος εἷς τε γίνεται μετ’ αὐτοῦ" ἕν γὰρ τὸ ἐξ ὕλης xai εἴδους" 
M * eua ' PA / / - “ ᾿ N - 7 - Χ 

χαὶ αὖ ἔχει τοὺς δύο λόγους τὸν τε τῆς ὕλης xal τὸν τῆς δημιουργίας πῇ ὑὲν 

πάντα γινόμενος, πῇ δὲ ἅπαντα ποιῶν γίνεται γάρ πως αὐτὰ τὰ πράγματα 10 τ o 

v g23 pner, à M ue , A , ETC Υ , e [od [r4 Ἁ ^ (C ἐγεργῶν χατὰ τὴν νόησιν, xai φαίνεται αὐτοῦ τὸ μέν τι ὡς ὕλη, ὅπου τὸ πλῆϑος 
τῶν νοημάτων, τὸ ὃὲ ὡς τεχνίτης" ἐπ᾽ Sn γὰρ ὅτε βούλεται νοήματα περι- 

T * M - 2 - . τα * P1 * Cyr ἊΣ - -Ὁ- ’ QN - λαβεῖν χαὶ υορφῶσαι" ποιητιχὸς γὰρ αὖτ ds χαὶ ἀρχηγὸς τῶν νοημάτων. διὸ 15 
χαὶ ϑεῷ μάλιστα &ovxe* xal γὰρ ὃ ϑεὸς πὼς μὲν αὐτὰ τὰ ὄντα ἐστί, πὼς δὲ 

^ e ὃ τούτων χορηγός. τιυιώτερος δὲ ὃ νοῦς χαϑὸ Omutoupjet μᾶλλον T, τ οι 

χαϑὸ πάσχει. πανταχοῦ γὰρ T, ποιητικὴ ἀρχὴ τῆς ὕλης τιμιωτέρα, xal 
΄ , o »y 3 e S vts “ ' y [74 c 2 γίνεται μέν, ὥσπερ ἔφην πολλάχις, ὁ αὐτὸς νοῦς x«l νοητός, ὥσπερ T, ἐπι- 20 

στήμη fj xav ἐνέργειαν αὐτό ἐστι τὸ ἐπιστητόν, οὐ μὴν χατὰ ταὐτόν, ἀλλ᾽ 
τῷ ΄ »Ἥ “Δ mw ἡ μὲν συνείληφε τὸν δυνάμει νοῦν, νοητός" τ δέ ἐστιν αὐτὸς xac ἐνέργειαν, 

80 νοῦς. ἐν μὲν οὖν Brest πρότερος ὃ δυνάμει νοῦς τοῦ ἐνεργείαι Vi C 25 

óv πᾶσα εὐφυία τῆς ἐνεργείας: ἁπλῶς δὲ οὐ πρότερος, οὐδέ- 
i 1 i ? 

N 

X 
A / Χ Σ Χ - , SINN δι Α P s ς- NA ποτε γὰρ πρότερον τὸ ἀτελὲς τοῦ τελείου, οὐδὲ δύναμις ἐνεργείας. ἢ 0€ 
ῦ ποιητιχοῦ νοῦ ταὐτόν ἐστι τῇ ἐνεργείᾳ, xal οὐχ &x δυνάμεως 5 * 

οὐσία τὸ 
, S13. e ὑτοῦ | ΄ ec evhc τῇ ἐνερ εία EV. 34 re "em 

RUE ἀλλ η αὑτοῦ | φῦσις ὀυμογενὴς τῇ ἐνεργείᾳ, xat οὕτως 0 νους, ]84 

35 E 2) xal nm εἴρηται, OE xal cS xol ἀμιγὴς ὄντως, οὐχ 
ὁτὲ μὲν νοῶν ὁτὲ δὲ οὐ νοῶν. τοῦτο uiv γὰρ ὑπομένει, ὅταν ὑποβάληται τὸν 

' ^ E * - , ΄ , DM δυνάμει, ὅταν δὲ αὐτὸς x40 ἑαυτὸν qj, τοῦτ᾽ ἔστι μόνον ὅπερ ἐστίν. ἔστι 5 
^ , ΄ ΨΦ à 

δὲ ἐνέγγεια ἄπαυστος xal ἀχάματος xoi ἀϑαάνατος xil ἀίδιος, νοῦς τε xal 

l προσαγαγὼν O 10 ἄλλων] ἄλλου C 18 τῆς ὕλης ἔξωϑεν Qs 

22 post βούλεται add. τὰ ὁ νόημα Qs 26 πανταχοῦ] πάντων Ὁ 

28 ταὐτό QC 93 «al οὐ) οὐ γὰρ Cs 94 αὐτοῦ PQ!: αὐτή Q(?)Os 

99 οὐχ om. Arist. Wy Simpl. Soph. 96 οὐ] μὴ Cs ὑποβάλληται Cs 

98 ἐνεργείᾳ Cs 
(* 
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νοητὸς ὁ αὐτὸς ἀχριβῶς, οὐχέτι xav ἄλλο xal ἄλλο, οὐδὲ δι᾿ ἄλλο ὥσπερ 184 
e τὰ λοιπὰ νοητά, ὅσα ἂν ὃ νοῦς ὁ x«Ü' ἕξιν νοητὰ ποιῇ χωρίζων τῆς 10 

ὕλης, ἀλλὰ OU αὑτὸν νοητὸς xal τῇ φύσει τῇ παρ᾽ ἑαυτοῦ xal τὸ νοεῖσϑαι 
i 

2 χαὶ τὸ νοεῖν ἔχων. ἐν μὲν οὖν τῷ δυνάμει νῷ διῃρημένα τὰ νοήματα, ἐν 
q e [4 - -“ “ἌΝ 

5 € xai αἱ τέχναι χαὶ at ἐπιστῆμαι, ἐν OE τῷ xav ἐνέργειαν, μᾶλλον δὲ 
, y ILS 5 9 , e STO -5 ΄ Ys , ἐν τῇ ἐνεργεία, εἴπερ ταὐτὸν ἐπ᾿ αὐτοῦ T οὐσία τῇ ἐνεργεία, ἄλλον τρόπον 15 
ἂν εἴη δυσφραστότερον xai ϑειότερον οὐ Qi πόλη EHE ἐχ τοῦοε εἰς τόδε, 

& συντιϑέντος, οὐδὲ διαιροῦντος. οὐδὲ διεξόδῳ "arg sese πρὸς τὰς 
ὰ »- 

εἴδη χαὶ ἅπαντα ἅμα π βοβεβλῆ: 20 

o C» e? 

b) A , 4 5 , 

νοήσεις, ἀλλὰ πάντα ἔχοντος ἀϑρόως τ 
, [r4 1 , ^ y λ 

10 μένου. οὕτω γὰρ μόνως ἄν εἴη, χαϑά φησιν ᾿Αριστοτέλης, ταὐτὸν ἥ τε 

οὐσία αὐτοῦ xal T| ἐνέργεια: εἰ γὰρ μεταβαίνοι χαϑάπερ οἱ ἐπιστήμονες, 
5 ΄ ὃ , Ἁ M] *, , 5 , [V ^*^ Ἁ A , - ? 

ἀνάγχη ὑπομένειν μὲν τὴν οὐσίαν, ἐξαλλάττεσϑαι OS τὴν ἐνέργειαν, τοῦτο ὃ 

ἐστὶ διαφέρειν ἐπ᾽ αὐτοῦ τὴν οὐσίαν τῆς ἐνεργείας, ὃ διαρρήδην ᾿Αριστοτέλης 25 TRUP jon ets EVE SEU DRM c SAIS ut 
5 7, Ae) - , 7 ᾿ ᾿ς ἧς - ( 

οὐ συγχωρεῖ. ταύτῃ tot xai ἐν τοῖς πρώτοις φησίν: τὸ δὲ OtavostaUat 

15 xal φιλεῖν ail μισεῖν οὐχ ἔστιν ἐχείνου má. | 

“Ἡμεῖς οὖν ἣ ὁ δυνάμει νοῦς ἣ ὃ ἐνεργεία. εἴπερ οὖν ἄλλο ἐπὶ τῶν 185 
συγχειμένων ἁπάντων ἔχ τε τοῦ δυνάμει χαὶ τοῦ ἐνεργείᾳ τὸ τόδε xal τὸ 

“Ὁ 5 » ^ y N ' SUR EN M b! 2 Y 3 ἃς ἜΣ σὰν ' e 

τῷδε (εἶναιδ, ἄλλο dv εἴη xal τὸ ἐγὼ xol τὸ ἐμοὶ εἶναι, xol ἐγὼ μὲν ὃ 
συγχείμενος νοῦς ἐχ τοῦ d gue xai τοῦ évepys(q, τὸ δὲ ἐμοὶ εἶναι ἐχ 5 

20 τοῦ ἐνεργείᾳ ἐστίν, ὥστε xoi ἃ be i ταῦτα, xai ἃ συγγράφω, γράφει 

υὲν 0 σύνϑετος νοῦς ἐχ τοῦ, δυνάμει χαὶ τοῦ Syspreids γράφει δὲ οὐχ ἧ 
δυγάμξι; ἀλλ᾽ dj ἐνεργείᾳ" τὸ γὰρ ἐνεργεῖν ἐχεῖϑεν αὐτῷ ἐποχετεύεται. εἰ 10 

ῃ 

[4 

δὲ οὐχ οἷός τε δέξασϑαι ἀμερῶς, ἃ ἐχεῖνος δίδωσιν ἀμερῶς, οὐδὲν ϑαυ- 

μαστόν: οὐδὲ γὰρ ἐπὶ τῶν σωμάτων τὰς ποιότητας ai ὗλαι δέχονται 
legs χαίτοι xarà τὸν ἴδιον λόγον ἀμερεῖς οὔσας, ἀλλὰ τὴν λευχότητα 
ἀμέριστον οὖσαν δέ ἔχεται μεμερισμένως f, ὕλη. ὥσπερ οὖν ἄλλο τὸ ζῶον 15 
τὴ ἄλλο τὸ ζώῳ εἶναι, xai τὸ ζώῳ εἶναι παρὰ τῆς ψυχῆς ἐστὶ τοῦ ζώου, 

(y AL WP M ' 2 , » ^N ΠῚ M 3 M Ex 2 M Cy iJ 
οὕτω xat ἄλλο μὲν τὸ ἐγώ, ἄλλο δὲ τὸ ἐμοὶ εἶναι. τὸ οὖν ἐμοὶ εἶναι παρὰ 
«M “ M , ; , - | - ] -— “4 ij 2n τῆς ψυχῆς, xal ταύτης γε οὐ πάσης" οὐ γὰρ τῆς αἰσϑητιχῇς, ὕλη γὰρ ἦν 20 

30 τῆς φαντασίας: οὐδὲ αὖ τῆς φανταστιχῆς, ὅλη γὰρ ἦν τοῦ δυνάμει νοῦ" 
οὐδὲ τοῦ δυνάμει νοῦ, ὕλη γὰρ ἦν τοῦ ποιητιχοῦ, παρὰ μόνου τοίνυν 

ιῷ Qt 

es. 

00 ποιητικοῦ τὸ ἐμοὶ εἶναι. μόνος γὰρ οὗτος εἶδος ἣν ἀχριβῶς, μᾶλλον 
οὗτος εἶδος εἰδῶν, τὰ δὲ ἄλλα xai ὑποχείμενα ἅμα xol εἴδη. xal προΐει 95 

[80-5 ἣ φύσις εἴδεσι μὲν πρὸς τὰ ἀτιμότερα αὐτοῖς χρωμένη, ὕλαις 
- 

πρὸς τὰ ἐντιμότερα. ἔσχατον δὲ χαὶ ἀχρότατον τῶν εἰδῶν ὃ ποιητιχὸς 
SC. EUN UR 

τὶ 

ὃ 

ὃ 

δὲ 

οὗτος νοῦς, | xai ἄχρι τούτου προελθοῦσα ἣ φύσις ἀπεπαύσατο ὡς μηδὲν 180 

ἔχουσα ἕτερον τιμιώτερον, ὅτῳ ἂν αὐτὸν ἐποίησεν ὑποχείμενον. ἡμεῖς οὖν 

8 προσχρωμένῳ 9 9 ἅμα ἅπαντα C 14 τοι] τοιγαροῦν Ms φησίν] 

A 4. 4085 25 17 τὸ (ante τῷδε) om. C 18 εἶναι add. Spengel xal 
(post εἴη) om. as 20 συγγράφομαι Q 22 ἐποχεύεται Q: corr. Q? 21 wol 

τὸ] τὸ δὲ Qs 28 ἐμοὶ εἶναι (alterum) transposui: εἶναι ἐμοὶ 3l τοίνυν μόνου CO 

92 ἦν -- (33) εἴδος om. 0. 94 αὐτῶν PQs: om. Ὁ αὐτοῖς P: αὐτῆς Q (η in 

TAS.) S: αὐτῶν αὐτοῖς O 96 ἐπαύσατο C 
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e « ^ ΡΞ E M 2. , 'À - έλ L— , - ^ & , m2 o. . 2 

ὃ ποιητιχὸς νοῦς, xal εἰχότως ᾿Αριστοτέλης ἀπορεῖ πρὸς ἑαυτόν, πῶς οὖν 186 
μετὰ τὸν ϑάνατον οὐ μνημονεύομεν ὧν dy ἐνταῦϑα νοήσωμεν; xal f, λύσις 5 

M 

περὶ τοῦ νοῦ xai τοῖς πρότερον εἰρημένοις, ὅτι v ἀχόλουϑος xal τοῖς ἀρτίω 

6 μὲν ποιητιχὸς ἀπαϑής, ὁ δὲ παϑητιχὸς νοῦς φϑαρτός. 
, ^ Ἂν "Y d b € b! “- ^ , e; , 

5 Τίνα μὲν οὖν λέγει τὸν παϑητιχὸν νοῦν xai φϑαρτόν, (Lh e ee 10 

tiia xai ὅτι μὴ τὸν δυνάμει τοῦτον πα ΠΕ dest ἀλλ᾽ ἕτερόν τινα 

γοῦν, ὃν χοινὸν ὠνόμασεν ἐν τοῖς πρώτοις, μεϑ’ οὗ τὰ ἐνταῦϑα νοεῖ, xoi 
σὺν ᾧ περὶ τῶν ἐνταῦϑα διανοεῖται, οὗ χαὶ τὸ φιλεῖν φησὶ χαὶ τὸ μισεῖν 

^ Y “Ὁ ἢ - N S ΟΞ e € , o e € »y 3 

xai τὸ μεμνῆσϑαι. νῦν δὲ τοῦτο ἡμῖν βεβαιότερον, ὅτι ἡμᾶς οἴεται τὸν 1 

10 ποιητικὸν εἶναι νοῦν, ὁπόταν xal ἀπορῇ xoi ἐπιλύηται λέγων: οὐ 

νημονεύομεν δὲ ὅτι τοῦτο μὲν ἀπαϑές, ὁ δὲ παϑητιχὸς νοῦς 

φϑαρτός. τοῦτο γὰρ ἀχόλουϑον τὸ ἀπόρημα χαὶ πρὸς ἅπαντας χοινὸν 

) cx 

- 7 

τοὺς ἀϑάνατον τὸν νοῦν τιϑεμένους, τί δήποτε οὐ μνημονεύομεν τῶν ἐν τῷ 20 τ 

ίῳ μετὰ τὸν ϑαάνατον οὐδὲ ἔχϑρας ἀμειβόμεϑα οὐδὲ φιλίας οὐδὲ φαινόμεϑα 
- , , - 7 € , uem) -" , JN , 

15 τοῖς οἰχείοις ὧν μάλιστα ξαλώχαμεν. διὸ xal ἐν τοῖς πρώτοις αὐτὸ διορϑώ- 

σεως χαὶ νῦν ἀξιοῖ, χαὶ τὰς αὐτὰς αἰτίας n τοῦ τὸν νοῦν ἡμῶν 95 

υἢ μεμνῆσϑαι ἐν otc τε ἀρχόμενος εἶπε περὶ αὐτοῦ xal οἷς νῦν ἐπέξεισιν 
, c 95 5s Mi -» A . MI uA aee " RS πὸ 

ἐμφανέστερον. σχεδὸν γὰρ ἄντιχους xai τοῖς Ep αὐτοῖς ἰλύν ἐχεῖ 

υὲν εἰπών: τὸ δὲ | διανοεῖσθαι xal φιλεῖν 7| μισεῖν οὐχ ἔστιν 187 

30 ἐχείνου πάϑημα ἀλλὰ τουδὶ τοῦ ἔχοντος ἐχεῖνο ἧ ἐχεῖνο ἔχει. 

διὸ xai τούτου φϑειρομένου οὔτε μνημονεύει οὔτε φιλεῖ: οὐ 

γὰρ ἐκείνου Tv, ἀλλὰ τοῦ χοινοῦ ὃ ἀπόλωλεν, 6 δὲ νοῦς ἴσως 5 

ϑειότερόν τι χαὶ ἀπαϑές ἐστιν. ἐνταῦϑα δέ: ὅλως δὲ οὐδὲ ἐν 
MI 

χρόνῳ, ἀλλ᾽ οὐχ ὁτὲ μὲν νοεῖ ὁτὲ δὲ οὐ νοεῖ. χωρισϑεὶς δέ 
Ἁ 

όνον τοῦϑ᾽ ὅπερ ἐστί. xal τοῦτο μόνον ἀϑάνατον xai μ 9 ϊ τῷ σι o a cd o 

ἀίδιον, οὐ μνημονεύομεν δὲ ὅτι τοῦτο μὲν ἀπαϑὲς ὃ δὲ παϑη- 10 
M 

τιχὸς νοῦς φϑαρτός, xal ἄνευ τούτου οὐδὲν voci. τὸ μὲν γὰρ 
L 

, 2 , ; £ ^ ' €- e Y ^ , - 

οὐδ᾽ ἐν χρόνῳ νοεῖ xal οὐχ 6x5 μὲν νοεῖ δτὲ δὲ οὐ νοεῖ, 
- ᾿ 

ι ἄντιχρυς τῷ “οὐ διανοεῖται, ἀλλ᾽ ἑτέρου τὸ διανοεῖσϑαι οὗ xol τὸ μὴ 15 

30 ἀεὶ νοεῖν ἀλλ᾽ ἐν ypóv': τὸ δὲ χωρισϑεὶς δέ ἐστι μόνον τοῦϑ᾽ 

ὅπερ ἐστὶ xal τοῦτο μόνον ἀϑάνατον xal ἀίδιον, τῷ 6 δὲ νοῦς 
τ υειύτερύν xt xal ι᾿ἀπαϑές ἐστι’ τὸ δὲ, οὐ seus y 20 

M 

6E Ott τοῦτο Eod. ἀπαῦδξε: ὁ 06b παϑητιχὸς νοῦς «φθαρτὸς xal 

ἄνευ τούτου οὐδὲν vost, τῷ διὸ xai τούτου φϑειρομένου οὔτε 

35 μνημονεύει οὔτε φιλεῖ: οὐ τὰρ ἐχείνου ἦν ἀλλὰ τοῦ χοινοῦ ὃ 
ἀπόλωλεν. ὥστε παλαιὰ LE ἅπαντες τῶν δοχούντων ἐγχαλεῖν τῷ 25 

φιλοσόφῳ, ὅσοι xal ἀπορεῖν αὐτὸν xal διαλύειν ᾧἤϑησαν. 

2 ἐντεῦϑεν Q ὃ. 6 ἐπισκεψώμεθα OC 8 μισεῖν ex νοεῖν Q 9 βεβαιό- 

τερον] fort. βεβαιωτέον 10 εἶναι om. C d 4302 23 12 πάντας Qs 
19 εἰπών] Α 4. 408»25 20 ἔχει om. QC 20 οὐδὲ ἐν] οὐ Arist. E: οὐδὲ Arist. 
rell. 24 οὐχ cf. p. 99,95 25 μόνον (post ἐστι) om. C 90 μόνον (post écct) 
om. C 91 xal τοῦτο in ras. Q? ὃ δὲ in ras. Ὁ 96. 97 ὥστε-- ὠήϑησαν 

non intellego, fort. delendum ἐγχαλεῖν, post ὅσοι addendum velut μὴ περὶ τοῦ ποιητιχοῦ 
νοῦ, cf. p. 102,15 sqq. 
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e 

Διὰ τί ποτε οὖν οὐ μευνήωυεϑα ὧν ὃ somete | νοῦς ἐνεργεῖ xa 188 

ἑαυτὸν xal πρὶν εἰς τὴν σύστασιν συντελέσαι τὴν fpe τέραν; φϑειρομένου 

γάρ φησι τοῦ χοινοῦ οὐχ οἷός τέ ἐστιν ὃ ποιητιχὸς οὔτε διανοεῖσϑαι οὔτε 
υνημονεύειν: οὐ γὰρ ἐχείνου ἣν τὸ διανοεῖσθαι, ἀλλὰ τοῦ χοινοῦ ὃ ἀπόλωλεν, 5 

8 ὥστε χαὶ ὅταν λέγῃ πάλιν οὐ μνημονεύομεν δὲ ὅτι τοῦτο μὲν 
ἀπαϑὲς 6 δὲ παϑητιχὸς νοῦς φϑαρτός, ἡμᾶς μὲν ποιεῖ τὸν ποιητιχὸν 
νοῦν, φϑείρεσϑαι δέ φησι τὸν χοινόν, χαὶ διὰ τοῦτο μὴ δύνασϑαι μνημο- 10 

νεύειν ἡμᾶς ἀϑανάτους ὄντας, ὧν σὺν τῷ ϑνητῷ νῷ ἐνηργήσα 

βάλλειν οὖν χρὴ τὰς ῥήσεις ἀμφοτέρας xai συμφώνους γε € Nm ἀλ- 

10 λήλαις xat τὸ δοχοῦν ἀχριβῶς διδασχούσας 
τοῖς ἐνταῦϑα σύμφωνον ἀχριβῶς: περὶ ὃ ῦ ϑεωρητιχοῦ νοῦ 1ὅ 

y πω φανερόν, ἀλλ᾽ ἔοιχε τῆς ψυχῆς ἕτερον ἘΠΕ εἶναι 

οὗτο, χαύαπερὶ τὸ d(Otoy cxo0 cUapc radi ἀχόλουϑον s περὶ ὧν 
y τοῖς πρώτοις ἠπόρησεν xat μετρίως ἐπελύσατη, ἐνταῦϑα αὐτὸν ἐπι- x 

*' , * , X 5 -Ὁ , 2 m NN , e * 

ύεσϑαι rci onus 66 ἐν τοῖς fpoate οὖ, διὰ τί ποτε O ὃ φϑαρτὸς 

χαὶ παϑητιχὸς νοῦς οὗτος οὐ SUE eos τῶν ἐνεργειῶν ἃς ὁ ἀπαϑὴς ἐνεργεῖ 

xal ἀΐδιος: οὐδὲ γὰρ ἣν ἄξιον XE. κομιδῆ γὰρ ἀνοήτου τὸ διαπορεῖν πῶς 

: φϑειρόμενος τῶν τοῦ ἀφϑάρτου ἐνεργειῶν οὐ μνημονεύει: τοὐναντίον δὲ 25 
"P ἄξιον ἀπ το διὰ cl 6 ἣν ds υηδὲ φϑειρόμενος οὐ μέωνηται τῶν 

, WD " ^N - $4 , Ns φϑαρτός, xai ἄνευ τούτου οὐδὲν νοεῖ οὐδὲ μνημονεύει. οὕτω δὲ 5 
me " , D * -£ Air UN. pecho M Ὁ - - 

25 xat Θεόφραστος, ἐν οἷς ἐξετάζει τὰ ᾿Αριστοτέλους περὶ τοῦ ποιητιχοῦ νοῦ, 
ἀπορεῖ" “εἰ μὲν γὰρ ὡς ἕξις’ φησὶν f, δύναμις, ἐχείνῳ εἰ μὲν σύμφυτος, 

2 EN τὴ Ν 2 Ld 5. e ^ , Y - e αἰεὶ χαὶ εὐϑὺς ἐχβην 8 οὐ ὕστερον," μετὰ Macte ΒΕ ME Ἰξύεσις; 10 
» Ὁ) * [s -) » » 2 ΄ ) 3 3 
ἔοιχε δ᾽ οὖν ὡς ἀγένητος εἴπερ ἄφϑαρτος. ἐνυπάρχων δ᾽ οὖν διὰ τί οὐχ 
5 , bi A , F , ἌΧ mA ^ Ὁ» ᾽ 

dei; T| διὰ x( λήθη xat ἀπάτη; T, 0tà τὴν uit. 

30 Ἔχ 98 τῶν αὐτῶν ῥήσεων ϑαυμάσαι χἀχείνων ἄξιον, ὅσοι τὸν 15 
ποιητιχὸν τοῦτον νοῦν T, τὸν πρῶτον ϑεὸν ᾧ ἥϑησαν sivat χατὰ ᾿Αριστοτέλην, 
7, τὰς προτάσεις xal τὰς ἐξ αὐτῶν ἐπιστήμας αἱ ὕστερον ἡμῖν παραγίνονται. 

μὲν γὰρ τὰς προτάσεις ὑπολαῃ βδνοντος ἐχχεχώφηντα' παντελῶς χαὶ 
t ἐμβοῶντος ἀχούουσι τοῦ φιλ οσόφου, ὅτι ὃ νοῦς οὗτος ϑεῖος χαὶ 90 

$/5 ec ἊΝ P C. ΄ , - 
xai ἀίδιος xal χωριστός: οἱ ὃὲ τὸν πρῶτον ϑεὸν λέγεσϑαι παρ᾽ αὐτοῦ 

τὸν ποιητιχὸν νοῦν ὑπολαμβάνοντες, τί δήποτε 

30 ἔτος χαὶ ταὐτὸν ἔχων τῇ οὐσίᾳ τὴν ἐνέργειαν χαὶ οὗτος μόνος ἀϑάνατος 

y αὐτῇ ταύτῃ τῇ posto 

4 οὐ γὰρ--- ἀπόλωλεν add. P? in marg. 6 ποιητιχὸν] ἀπαϑὴ Ὁ 10 χἀχεῖνο] 
B 2. 413524 1l τοῦ ϑεωρητιχοῦ νοῦ] τοῦ νοῦ xel τῆς ϑεωρητιχῆς δυνάμεως Arist., 

idem legit Them., cf. p. 46,8 12 οὐδέ, P: corr. P!, cf. p. 46,4 13 post τοῦτο 

add. xai τοῦτο μόνον ἐνδέχεσθαι χωρίζεσϑαι C ex Arist, cf. p. 46,5 25 ἐξε- 

τάζων C 28 ἀγέννητος Os 29 7, (prius) om. Q 939 ἐχχεχώφηνται] v. 

supraser. Q? 99 ἐνέργεια 9 
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ταῦτα παρορῶσι" προειπὼν γὰρ ἐν ἁπάσῃ τῇ φύσει τὸ μὲν ὕλην εἶναι, τὸ 189 

δὲ ὃ τὴν ὕλην χινεῖ χαὶ τελειοῖ, ἀνάγχη φησὶ χαὶ ἐν ψυχῇ ὑπάρχειν 

ταύτας τὰς διαφοράς, χαὶ εἶναί τινα τὸν μὲν τοιοῦτον νοῦν τῷ πάντα 
ἡίνεσϑαι, τὸν δὲ τοιοῦτον τῷ πάντα ποιεῖν. ἐν τῇ ψυχῇ γὰρ εἶναί φησι 30 

τὸν τοιοῦτον νοῦν xai τῆς ψυχῆς τῆς ἀνϑρωπίνης οἷόν τινα μοῖραν τὴν 190 σι 

, -.- Mi N δ» 5 , ^ f» P. —- 7 M , 

τιμιωτάτην. τοῦτο δὲ xai ἐξ ἐχείνης τῆς ῥήσεως δῆλον ἧς μιχρῷ mpóoUcv 
5» 4 ^ S Les ON ἢ m -Ὁ 5, , L , , 

ἐμνημονεύσαμεν, περὶ δὲ τοῦ ϑεωρητιχοῦ νοῦ οὐδέν πω φανερόν, 5 
* ) » : ! dA US e ^ ijt X c n argue 3 € , Ἃ “ιν 

ἀλλ᾽ &otxe ψυχῆς γένος ἕτερον εἶναι τοῦτο, χαϑάπερ τὸ ἀίδιον 

τοῦ φϑαρτοῦ. ἐπεὶ xot ὅταν λέγῃ, τοῦτ᾽ ἐστὶ υόνον ἀϑάνατον xal 
AN. *, b)l , , M AN ^ M 5 y 5 ' - 10 ἀίδιον, οὐχ ἂν λέγοι ἐπὶ τὸν πρῶτον ϑεὸν ἐπαναφέρων. οὐ γὰρ τοῦτον 10 
΄ , , " 1 5/8 , A ' ' e ᾿ 1 B 

τίϑεται μόνον ἀϑάνατον xat ἀΐδιον, ἀλλὰ xal σχεδὸν ἁπάσας τὰς χινητιχὰς 

τῶν ϑείων σωμάτων δυνάμεις, ἃς xai ὑπ᾽ ἀριϑμὸν ἄγειν ἐν τῇ συντάξει 
ET A E A » ^ 5 M y - Ι NR PURI *, ὦ ἈΚ » 

τῇ μετὰ và Φυσιχὰ προαιρεῖται’ ἐπὶ uévcot τῆς ψυχῆς τῆς ἀνθρωπίνης 
» E ^ ? , a ΄ , 3 

xal τῶν περὶ ταύτην δυνάμεων μόνην εἶναι αὐτὴν ἀϑάνατον διοριζόμενος 15 
5 »-Ὁ μλ , ' m.» Ὁ , elTe L4 5 ' EY » C 7 

15 ὀρϑῶς ἂν λέγοι xal τοῦτ ἔστι μόνον ἀϑάνατον. ἐχ δὴ τῆς αὐτῆς ταύτης 

ῥήσεως xal τοῦτ᾽ ἔστι βεβαιώσασϑαι, ὅτι ἢ ἡμῶν τι εἶναι οἴεται τὸν ποιητι- 

xbv νοῦν T, ἡμᾶς" ἡμῶν μὲν γὰρ τοῦτο μόνον ἀϑάνατον λέγων σύμφωνα 20 

ἂν ἑαυτῷ λέγοι, ἁπλῶς δὲ τοῦτο uóvov ἀϑάνατον λέγων οὐχ ἂν ἑαυτῷ 

συμφωνοίη πολλὰ xal ἄλλα οἰομένῳ εἶναι ἀϑανατα. 
90 ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν οὐχ οὕτω χαλεπὸν ἀπολύσασϑαι, ἐχεῖνο δὲ ἄξιον χαὶ 

t2 e 
, Ὁ 5. ΄ zi: - e x T - “1 , , Ν 

πάνυ πολλῆς ἐξετάσεως, ἄρα εἰς ὃ ποιητιχὸς οὗτος νοῦς T, πολλοί; ἐχ μὲν 
B - ᾿ τ /Qi. πον ἡ οἱ y. ἃ ΄ Y ^ - 

γὰρ τοῦ φωτὸς ᾧ παραβέβληται, εἷς ἂν εἴη: ἕν γάρ που xal τὸ φῶς, 

αἱ ὃ τοῦ φωτὸς χορηγός, ὅφ᾽ οὗ πᾶσαι at τῶν ζώων ὄψεις m μᾶλλον δὲ 

ωνὉ προάγονται £x δυνάμεως εἰς ἐνέργειαν. ὥσπερ οὖν οὐδὲν πρὸς ἑχάστην 

25 τῶν | ὄψεων f, τοῦ χοινοῦ φωτὸς ἀφϑαρσία, οὕτως οὐδὲν πρὸς ἕχαστον 191] 
ἡμῶν T, τοῦ ποιητιχοῦ νοῦ ἀιδιότης. εἰ δὲ πολλοὶ. xol χαϑ᾿ ἕχαστον τῶν 
δυνάμει εἷς ποιητιχός, πόϑεν ἀλλήλων διοίσουσιν ; ἐπὶ γὰρ τῶν αὐτῶν τῷ εἴδει ὅ 

χατὰ τὴν ὕλην ὃ μερισμός, ἀνάγχη δὲ τοὺς αὐτοὺς εἶναι τῷ εἴδει τοὺς ποιητι- 

χούς, εἴ γε ἅπαντες τὴν αὐτὴν ἔχουσιν οὐσίαν τῇ ἐνεργείᾳ xol τὰ αὐτὰ πάντε 
80 νοοῦσιν. εἰ γὰρ μὴ τὰ αὐτὰ ἀλλ᾽ ἕτερα, τίς ἔσται ἣ ἀποχλήρωσις; πόϑεν ὃ 

- 
5 

A 
I 

xal ὃ δυνάμει νοῦς πάντα νοήσει, εἰ μὴ πρῶτος πάντα νοεῖ ὃ προάγων αὐτὸν 10 

LJ 

3e « "— € ' " , ^ * 

εἰς ἐνέργειαν; Ἢ O μὲν πρώτως ἐλλάμπων εἷς, oi δὲ ἐλλαμπόμενοι x 

ἐλλάμποντες πλείους ὥσπερ τὸ φῶς. ὃ μὲν γὰρ ἥλιος εἷς, τὸ δὲ φῶς 
y » , ' ΄ , ' » ' ^ 1 E Y - εἴποις ἄν τρόπον τινὰ μερίζεσϑαι sic τὰς ὄψεις. διὰ τοῦτο γὰρ οὐ τὸν 15 

, M , y — — 

35 ἥλιον παραβέβληχεν ἀλλὰ τὸ φῶς, [Πλάτων δὲ τὸν ἥλιον: τῷ γὰρ ἀγαϑῷ 
ἀνάληγον αὐτὸν ποιεῖ. εἰ δὲ εἰς ἕνα ποιητιχὸν νοῦν ἅπαντες ἀναγόμεϑα oi 

συγχείμενοι &x τοῦ δυνάμει xal ἐνεργείᾳ, xal ἑχάστῳ ἡυῶν τὸ εἶναι παρὰ 
A - 5 [4 , * 

τοῦ ἑνὸς ἐχείνου ἐστίν, οὐ χρὴ ϑαυμάζειν. πόϑεν γὰρ αἵ χοιναὶ ἔννοιαι; 20 

2 τὴν ὕλην om. C ' τοῦ ϑεωρητιχοῦ νοῦ] cf. p. 102,11 adn. οὐδέν πω] cf. p. 46,4 
€ post τοῦτο add. xoi τοῦτο μόνον ἐνδέχεσθαι χωρίζεσϑαι O ex Arist., cf. p. 46,5 

18 μετὰ τὰ Φυσιχὰ] A 8. 10735 16 προαιρεῖται] οὐ (supraser. Q7?) παραιτεῖται Qs 

10. lí τὸν ποιητικὸν νοῦν οἴεται ἢ ἡμῶν ct voluit Q? 25 τῶν ὄψεων] ἐνέργειαν C 

35 Πλάτων] Rep. VI p. 508 
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, «^A e $w/N ' e , , [74 

πόϑεν δὲ Y, ἀοιοᾶχτος χαι οι τῶν πρώτων ρῶν 

M των ἀξιωμάτων; μήποτε γὰρ τὸ 
- 

ci^ 
ELS 

^ 

χαὶ 

υὲν 

παάϑος 

ἣν νοῦς, οὗ πάντες occi 
T6 
οις μή τι ἦν τοῖς ἀνϑρώποις {πάϑος» 

ἀλλά τις 

σϑαι 

ὃ διδάσχων 

ἡμῶν 
τῷ 

[ 

ἴδιόν τι ἔπασγε 
T , ^ I E. ie - ΄ 

00. ἐνδείςζα ἑτέρῳ τὸ ξαυτοῦ πάϑημα. | 
“οι εἰ 

(e 
i 

ων zi a d τήμαις 

ἜΝ χαὶ τὸ μανὃ 
, 

ἄνειν, υὴ 
2 
ἰ δὲ ταὐτὸν ὥσπ 

εἰ ταὐτὸ 1 τὸ 

iz 
-— χαὶ τοῦ μανϑανοντος. 

10 

νοῦ f, οὐσία τῇ ἐνεργεία, xal διὰ τοῦτο ἴσως ἐπ᾽ 
Δ ὦ 2) Ἁ 4 , M * , o 

διδάσχειν xol τὸ μανϑάνειν xal τὸ συνιέναι ὅλως 

ἄλλων ζώων οὐχέτι, διότι μηδὲ f, χατασχευὴ τῶν 

ὥστε δέχεσϑαι τὸν δυνάμει νοῦν xal ὑπὸ τοῦ ἐνεργεία νοῦ 

15 
psc A / " (λλ ^ 2 ἘΞ 2 E Ὁ, 
Ψυχαὶ μία, χάλλιον ἄν ἐζητεῖτο, εἰ πάντες οἱ 
y ; ^ 
totes εἰ xat 

πολλαὶ oi 

αἰσϑητικῆς, xal αὕτη τῆς ορεχτικῆς ἐπὶ δὲ 

ἐπ᾿ αὐτοῦ τὴν οὐσίαν τὴν αὐτὴν εἶναι τῇ 
e 

νοοῦσιν, ὅταν ὃ 

αὐτὴ αὐτῶν ἐνέργεια, xoi διὰ τοῦτο xai ἢ οὐσία. 

ἀφϑαρσίας οὐ συναπολαύει ἢ δύναμις T, αἰσϑητιχή, 

τοι ήταν ὃ νοῦς ὃ δυνάμει: Tj fj μὲν αἴσϑησις εἰ 

ν ὀργάνων ἐστὶ χαὶ τῷ 
» 

ou α ὃ πρεσβύτης | τοιονδί, βλέποι dv ὥσπερ xoi 

παντάπασιν ἀπαϑής, ἀλλὰ συναπολαύει 

ὃ δὲ νοῦς παντάπασιν ἀπαϑὴς χαὶ χωριστός. 

30 προσϑεν εἴρηχεν ἔτι περὶ τοῦ δυνάμει νοῦ 
- , e ὯΝ 5» e , , [4 

ποιητιχοῦ μνησϑείς: ὅτι δὲ οὐχ ὁμοία, φησίν, f, 

τιχοῦ χαὶ νοητιχοῦ, φανερὸν 

αἰσϑήσεως" (&p αἴσϑησις οὐ δύναται 
ψόφου 

ἰσχυρῶν 

ἢ μὲν 
σφόδρα ato | ἡ ἢ τὸ ὃν otov Éx o0 

AA nor Ew) A. ^ 

pixpOv ψόφων οὐδ᾽ ἐχ τῶν 

DI Qs IDA 

6 ασϑαι 

sigo su m C 

ΩΓ τοιονδί C: 

τωνος] Gorg. p. 481 € 

ἑτέρῳ ἐνὸ. C 10 ἐγγίνεται C 
ἡ (post C 26 

LÍ 
psev 
» 

ιξ 
t'a 

χαὶ) om. 

om. 

, , , e d v 

συνιέναι ἀλλήλων ὑπῆρχεν ἄν, 

ἄλλο 

ἢ οἵ ἄλλοι, οὐχ ἂν ἣν 

— , 1A J A M 

τῷ μανθάνοντι τὰ αὐτὰ νοεῖ 

ep ἀνάγχης 
γίνεται νοῦς ὃ τοῦ διδάσχοντος τῷ τοῦ μανθάνοντος, εἴπερ τ 

τὸ παρά τινων ζητούμενον χαὶ νεωτέρων χαὶ πρε σποτερων, 

νοῖ 
, b] 5 , -| M 7 2 ) 

uta xav αὐτούς ἐστι xol χωριστή, ἀλλ᾽ αἵ 

ἐνεργεία. 
e NEN 4 e P» 9 E "v » LI 

μὲν διδασχῃ ὃ Os μανϑανῃ,. T, εἴπερ τὰ a 

3 

πως τοῖς αἱ 

D , 

διαλεγόμενος 

5 εἶ — 5 , A 

ἐπὶ τῶν αἰσϑητηρίων xat 

τοῦ 

X9 € uU 
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σύνεσις xal τῶν πρώ- 191 

εἰ 

dns, 25 
ἄλλο τι 

τὸ [[λάτωνος 

τι τοῖς δὲ 

χαὶ ἐν. ταῖς 192 
$ ΦΧ 

006& 
' ^ d M 

γάρ ὧν fj τὸ 

νόημα τοῦ διδάσχοντος 

Qr δηλονότι xal 6 αὐτὸς 

ὑτὸν ἐπὶ τοῦ 

AAT μόνων τὸ 
ἀλλήλων, 

ἄλλων ψυχῶν τοιαύτη, 

τελειοῦσϑαι. 

5 A ^N — 

ἐπὶ 08 τῶν 

10 
^ 

χαὶ 

πᾶσαι αἱ 
᾿ς A] ^ " A 

ψυχὴ μὲν γὰρ 
δυνάμεις αὐτῆς 

, 
EL 

eic. 

^P" 
l* 

φανερῶς ἀλλήλων διενηνόχασιν: ἄλλη γὰρ f, ϑρεπτιχὴ τῆς 

τοῦ νοῦ xai μάλιστα τοῦ 

ϑεωρητιχοῦ τὸ ζήτημα xai ἀχόλουϑον xai ἀναγχαῖον τοῖς γε παραδεχομένοις 20 
, 
Ü ῷ. 

δ 1 , 
1 τὰ αὖτ 

νοοῦσιν, ἣ 

ἀλλ᾽ 

οὐδὲ τῆς τοῦ νοῦ 

εἰ τῆς τοῦ φωτὸς 95 

τοῦ 

χαὶ ἀπαϑεστέρα πολὺ 

πάσχουσιν αὐτοῖς οὐ συμπαάσγει (εἰ γὰρ λάβοι, φησίν 
i r M i l ͵ i , 

e 

ie νέος), ἀλλ᾽ ὅμως οὐ 193 

ϑητηρίοις τοῦ πάϑους, 

χαὶ τοῦτο δῆλον ἐξ ὧν ἔω- 
χαὶ οὔπω τοῦ 

ἀπάϑεια τοῦ αἰσϑη- 
τῆς 

αἰσϑάνεσϑαι ἐχ τοῦ 

υεγάλου [7] 

d toy 

τῶν 

xai ὀσυῶν 

4 πάϑος addidi ex Platone 

16 oi vot] ἄνϑρωποι 
φησίν] A 4. 408921 ἢ 

PQ 29 ἀπαϑὴς om. Q 

91 φησίν] l' 4. 429229 32 post xai (prius) add. 

ψόφων] éx τοῦ ψόφου τῶν μεγάλων ψόφων Arist. E: 

Ψ. Arist. rell. 94 ἢ P: om. Q in ras. et C, 

ἐχ] οὐδὲ Q 

90 εἴρηχεν C: 

τοῦ Arist. 

εἴρηται PQ 

94. 395 ἐχ-- 

Ψόφου (τοῦ Ψόφου) ix τῶν p. 

cf. p. 94,31 sqq. 99 οὐδ᾽ 
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[οὐδ᾽ αὖ] τῶν ἀμυδροτέρων ὀσμῶν xal χρωμάτων, 6 δὲ νοῦς 193 

ὅταν {τι νοήσῃ σφόδρα νοητόν, οὐχ ἧττον νοεῖ τὰ ὑποδεέ 
ἀλλὰ xal μᾶλλον: τὸ μὲν γὰρ αἰσϑητιχὸν οὐχ ἄνευ G 

ὃ δὲ χωριστός. ταῦτα 1ὰρ ἄντιχρυς περὶ τοῦ δυνάμει νοῦ ὃ 
ούτου. χαὶ ἀνωτέρω μιχρόν: διὸ οὐδὲ μεμῖχϑαι 30 

t 

ci 
. e M A , 5 ἢ μὲν γὰρ μετάβασις 

v Mee - , Su Ns Y , , - 
εὔλογον αὐτὸν τῷ σώματι, οὐδὲ ὀργανὸν τι αὐτῷ ε 

- 5 - A Yv * * / 3 A - -* i] 

τῷ αἰσϑητιχῷ: xal ἔτι μιχρὸν ἀνωτέρω: ἀπαϑὲς dpa δεῖ εἶναι τὸ 

e 

(vat, ὥσπερ 

νοητιχόν, δεχτιχὸν δὲ τοῦ εἴδους. ὥστε τὴν μὲν αἴσϑησιν δῆλός 
ἐστι δυσπαϑεστέραν μὲν τῶν ὀργάνων τουτέστι τῶν αἰσϑητηρίων νενομιχώς, 90 

10 οὐ παντάπασι δὲ ἀπαϑῇ οὐδὲ χωριστήν, τὸν νοῦν Oi ἅτε μὴ χρώμενον 
ὀργάνῳ σωματικῷ πρὸς τὴν ἐνέργειαν xai ἄμίχτον τῷ σώματι παντάπασι 194 

χαὶ ἀπαϑῇ χαὶ χωριστόν. i 
- ΄ ^ , , »^ / - 

᾿Αλλ᾽ εἰ τοιοῦτος ὁ δυνάμει, τίνα ἂν λοιπὸν λέγοι τὸν παϑητιχὸν νοῦν 

xai φϑαρτόν: τοῦτο γὰρ ἀνεϑέμεϑα ἐπισχέψασϑαι. οὕτω δ᾽ ἂν ῥᾷστα φι 

15 ἐπισχεψαίμεϑα, εἰ αὐτὸν παραλάβοιμεν χοινωνὸν ᾿Αριστοτέλην. φέρε οὖν 
ἴδωμεν αὖϑις, ἃ λέγει διαπορῶν περὶ τοῦ νοῦ χαὶ φροιμιαζόμενος ἐν τῷ 

πρώτῳ: τάχα γὰρ οἷον &x πυρείων τριβομένων πολλάχις τῶν ῥήσεων τοῦ 
φιλοσόφου ἐχλάμψειεν ἂν f$ διάνοια’; τὸ δὲ διανοεῖσϑαι xal φιλεῖν τὖ΄ὸ 
M - , , /, ΄ ENS 1 ^N 2 - c 7 μισεῖν οὐχ ἐχείνου πάϑη ἀλλὰ τουδὶ τοῦ ἔχοντος ἐχεῖνο f 

, » -Ὃ» y Ἁ Χ /, € » , 

90 ἐχεῖνο ἔχει: διὸ xal τούτου φϑειρομένου οὔτε μνημονεύει 
»y M 5 M 5 * 3 a - τὰν 4 EN, , , - 

οὔτε φιλεῖ: οὐ yàp ἐχείνου ἦν, ἀλλὰ τοῦ χοινοῦ ὃ ἀπόλωλεν" 15 
σ M 'N »^ / A ᾿ A , 3 A M , ὥστε τὸν xotyóy dy λέγοι τὸν παϑητιχὸν xai φθαρτόν. ἀλλὰ μὴν περί γε 

τοῦ δυνάμει νοῦ διαρρήδην φησὶν ἀπαϑῇ ὃὲεῖν αὐτὸν εἶναι xal χωριστὸν 

χαὶ δεχτιχὸν τοῦ εἴδους χαὶ δυνάμει τοιοῦτον, ἀλλὰ μὴ τοῦτο, χαὶ μηδὲ 

95 μευῖχϑαι αὐτὸν τῷ σώματι, μηδὲ ὄργανον ἔχειν σωματιχόν, μηδὲ δωοίαν 90 

τὴν ἀπάϑειαν εἶναι τούτου τε χαὶ τῆς αἰσϑήσεως. εἰ οὖν μὴ μαχόμενα 

λέγει περὶ τούτου, ἄλλος ἂν εἴη xaxv' αὐτὸν ὃ χοινός, ἄλλος δ᾽ ὁ δυνάμει, 
πὸ é ι Y M M 1 1 ι , 7 1 ARR xai 6 μὲν χοινὸς [xoi] φϑαρτὸς xol παϑητιχὸς χαὶ ἀχώριστος xol τῷ 25 

σώματι μεμιγμένος, ὁ δυνάμει δὲ ἀπαϑὴς xal ἄμιχτος τῷ σώματι xal 

80 χωριστός (ταῦτα γὰρ περὶ αὐτοῦ διαρρήδην φησίν), οἷον πρόδρομος τοῦ 

ποιητικοῦ, ὥσπερ 7, αὐγὴ τοῦ φωτός, ἢ ὥσπερ ἄνθος πρόϊδρομον τοῦ 195 
- , N A , M -Ὁ » [s , 5 , Ἁ , 3 A 

χαρποῦ" οὐδὲ γὰρ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἣ φύσις ἀφροιμίαστον τὸ τέλος εὐϑὺς 
/- 2 Y M ^ , b! -- Ἁ » , 

παραδίδωσιν, ἀλλὰ τὰ χαταδεέστερα μὲν συγγενῆ δὲ τῶν τελειοτέρων mpo- 
s! 5 

zu ^ δ " n ^ X ^ 1 - ES "— ) 2 YS 6 As ^ i : τρέχει. χωριστὸς μὲν οὖν xai αὐτὸς χαὶ ἀμιγὴς xal ἀπαϑής (ρητῶς γὰρ 5 v 

PPS M 5 zm nT 2 5 ) 5 * Ld , zi - EN Js - E Ξ - εἰ ms Lt E Li 

995 περι αὑτοῦ ταῦτα en ιν», οὐ Un 0U.0t0 s χώρισ τος τῷ ποι VEO παλιν i«p 

1 οὐδ᾽ αὖ τῶν P: οὐδ᾽ αὐτῶν Q: τῶν C τῶν--- χρωμάτων] οὔτε ὁρᾶν οὔτε ὀσμᾶσϑαι 
Arist. ὃ δὲ νοῦς] ἀλλ᾽ ὁ νοῦς Arist. 2 τι addidi ex Arist. 9 ἀνωτέρω] 

429224 6 αὐτὸν ex αὐτῶν Q οὐδὲ --εἶναι] ποῖός τις γὰρ ἂν γίγνοιτο, ἢ Ψυχρὸς 

7| ϑερμός, ἡ «àv ὄργανόν τι εἴη Arist. E: eadem fere Arist. rell. 1 ἀνωτέρω] 4292 15 

1. 8 τὸ νοητιχόν ap. Arist. ex superioribus intellegitur 189 παϑητιχὸν C: ποιητιχὸν PQ 

14 φϑαρτόν C: ἄφϑαρτον ΡΟ ἀνεϑέμεϑα7 p. 101,5 16 ἴδωμεν (ex εἰδῶμεν) Z: 
εἰδῶμεν PQC 16. 17 ἐν τῷ πρώτῳ] 4. 408525 18 4v om. Ὁ 19 ante 

ἐχείνου add. ἔστιν Arist. 24 μηδὲ] μὴ Ὁ 21 ὁ κατ᾽ αὐτὸν O 28 καὶ 
delevi καὶ παϑητιχὸς om. Q 



106 THEMISTII DE ANIMA Z [Arist. l'5 p. 430225] 

y y MS - “- SN - ^ ΄ 

ὅρα, τί λέγει περὶ τοῦ ποιητιχοῦ παραβάλλων αὐτὸν τῷ δυνάμει: χαὶ 195 
Y e ^ -Ὁ d , 

ἐστιν ὃ μὲν τοιοῦτος νοῦς ᾧῷ πάντα πὰ mxüvta γάνεσϑαις 6 08 

ποιεῖν ὡς ÉEtc vtc, otov τὸ cic: τρόπον ddp τινά xa ^ 

τὸ 

ποιεῖ τὰ δυνάμει χρώματα ἐνεργείᾳ" χαὶ οὗτος ὃ νοῦς χωριστὸ ς 
5 , , "^ 2 , 5 M ^ 

5 xal draünc xai dyt[üsc, τῇ οὐσίᾳ Bv ἐνέργειαν, diet aM 

EUMD RE τὸ “ποιοῦν τοῦ “πᾶσχοντος xal ἢ ἀρχὴ tac δὴν 

ὥσπερ ἂν εἰ χαὶ τὸν ἥλιον λέγοιμεν μᾶλλον χωριστὸν τῆς αὐγῆς. ὥστε 
ji δγλός ἐστι Mes υὲν ἀμφοτέρους ὑπολαμβάνων, μᾶλλον δὲ χωριστὸν 

τὸν pie. χαὶ μᾶλλον tjs χαὶ μᾶλλον ἀμιγῆ, χαὶ χρόνῳ μἱ. 

10 τερον ἐγγίνεσϑαι ἡμῖν τὸν δυνάμει, pog: t δὲ εἶναι πρότερον xai τῇ τελειότητι 20 

τὸν ἐνεργείχ, υᾶλλον δὲ μηδὲ τῷ χρόνῳ τὸ πρότερον ἔχειν τὸν δυνάμει, 
ΟῚ E , e -Σο ^ 

Ἂν ἐμοὶ μὲν T, σοὶ πρότερον παραγίνεσϑαι. ἁπλῶς 0E μὴ πρότ prs εἶναι, 
^ FN ^ NN 5 $ ἀν Α 5 ' - ὥσπερ οὐδὲ τὸν πρόδρομον τοῦ βασιλέως οὐδὲ τὴν αὐγὴν τοῦ φωτὸς οὐδὲ 25 

ἄνϑρωπος 
e 

τὸ ἄνϑος τοῦ χαρποῦ. φϑαρτὸν δὲ t τὸν χοινόν, xa ὃν 

15 6 συγχείμενος ἐχ ψυχῆς xol σώματος, ἐν ᾧ ϑυμοὶ xal se ἃ xai 

Πλάτων φϑαρτὰ óxoAaufdvst, ὡς δῆλον &x τῶν ἀντ ἡ ἐν τῷ Du 
c ot δὲ | λαβόντες ἀρχὴν ψυχῆς αἀϑάνατον τὸ μετὰ τοῦτο ϑνητὸν σῶμα αὐτῇ 190 

ig. όρνευσαν ἄλλο τι εἶδος αὐτῇ ψυχῆς προσοικοδομοῦνε ες ϑνητὸν δεινὰ 
Φι xal ἀναιχαῖα παϑήματα ἔχον ἐν ἑαυτῷ, πρῶτον μὲν ἡδονὴν μέγιστον 

90 χαχοῦ δέλεαρ, ἔπειτα λύπας ἀγαθῶν φυγάς, ἔτι αὖ ϑάρσος xai φόβον 
ἄφρονες ξυμβούλω, ϑυμὸν ὃὲ δυσπαραυύϑητον, ἐλπίδα δὲ εὐπαράγωγον, 

-- αἰσϑήσει δὲ Sp χαὶ ἐπιχειρητῇ παντὸς ἔρωτι συγχερασάμενοι τὸ ϑνητὸν 10 

τὴς ψυχῇ γένος συνέϑεσαν. χαὶ διὰ ταῦτα πάντα σεβόμενοι μιαίνειν τὸ 

Üsiov, ὅ τι Ἢ πᾶσα dus χωρὶς ἐχείνου χατοιχίζουσι τὸ ϑνητόν, ἰσϑμὸν 
25 xai ὅρον τῆς χεφαλῇς xai τοῦ στήϑους αὐχένα μεταξὺ ϑέντες, ἵνα εἴη 15 

, , M - 

χωρίς. ἐν δὴ τοῖς στήϑεσι χαὶ ἐν τῷ χαλουμένῳ ϑώραχι τὸ τῆς ψυχῆς 

ϑνητὸν γένος ἐνέδουν. xai ἐπὶ πᾶσι τὰ περὶ ψυχῆς εἰρημένα συγχεφαλαιού- 
μενος γράφει: τὰ μὲν οὖν περὶ ψυχῆς ὅσον ϑνητὸν ἔχει xal ὅσον 90 
Üsiov. χαὶ ot λόγοι δὲ οὖς ἠρώτησΞ περὶ ψυχῆς αἀϑανασίας εἰς τὸν νοῦν 

3 ΄ ^ € e 

30 ἀνάγονται σχεδόν τι οἱ πλεῖστοι xai ἐμβριϑέστατοι" ὅ τε ἐχ τῆς αὐτοκινησίας 
^ 

(ἐδείχϑη γὰρ ὡς αὐτοχίνητος μόνος 6 νοῦς, εἰ τὴν χίνησιν ἀντὶ τῆς ἐνεργείας 

] λέγει] P 5. 430214 4 post δυνάμει add. ὄντα Arist. post ἐνεργείᾳ add. 

χρώματα ex Arist. as, fort. recte, sed cf. p. 60,5 ὃ ἀπαϑὴς xal ἀμιγὴς etiam 

Arist. EL: dp. *. dm. Arist. rell. xai ἀμιγὴς τῇ οὐσίᾳ post χωριστὸς Q 

ἐνέργεια scripsi: ἐνεργείᾳ, ut libri Aristotelis: illud legit (εἴ. p. 99,33; 100,6) ut Simpl. 

(p. 243,8) 16 Τιμαίῳ] p. 69 € sqq. l7 λαβόντες] μιμούμενοι παραλαβόντες Plato 

18 περιετόρνευσαν Oymud τε πᾶν τὸ σῶμα ἔδοσαν ἄλλο τε εἶδος ἐν αὐτῷ ψυχῆς προςῳχοδόμουν 

τὸ ϑνητὸν Plato αὐτῇ αὐτῷ ci. Spengel, sed cf. p. 107,27 19 ἐν ἑαυτῷ 

παϑήματα ἔχον Plato 20 ἔτι δ᾽ αὖ Plato 21 συμβούλω CO 22 συγ- 
χερασάμενοι ταῦτα ἀναγχαίως Plato 20 τῆς ψυχῆς om. Plato πάντα] δὴ 

Plato 24 ἣν ἀνάγκη Plato χατοιχίζουσιν εἰς ἄλλην τοῦ σώματος οἴχησιν τὸ 

ϑνητόν, ἰσϑμὸν καὶ ὅρον διοιχοδομήσαντες τῆς τε χεφαλῆς xal τοῦ στήϑους αὐχένα μεταξὺ 
τιϑέντες Plato 26 ἐν om. Plato 21 post περὶ add. τῆς as 28 γράφει) 

p.72 D 91 post εἰ rasura P: add. qe C 
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vootrusv), | xai ὃ τὰς μαϑήσεις ἀναμνήσεις εἶναι λαμβάνων, xoi ὃ τὴν πρὸς 197 

τὸν ϑεὸν ὁμοιότητα: xal τῶν ἄλλων δὲ τοὺς ἀξιοπιστοτέρους δοχοῦντας οὐ 

χαλεπῶς ἄν τις τῷ νῷ προσβιβάσειεν, τῇ (€ χαὶ τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ 
᾿Αριστοτέλους ἐξειργασμένων ἐν τῷ Εὐδήμῳ, ἐξ ὧν δῆλον ὅτι xoi [Πλάτων 5 

ὃ τὸν νοῦν ἀϑαάνατον μόνον ἡ αἰ αἰ βάνει τῆς Ψυχῆς τι x«l αὐτὸν ὀντα, 

φϑαρτὰ δὲ τὰ πάϑη xol τὸν τούτοις ἐνόντα λόγον, ὃν ᾿Αριστοτέλης παϑητι- 

χὸν νοῦν ὀνομάζει. οὐ γὰρ παντάπασιν ἄλογα τὰ πάϑη τῆς ψυχῆς τῆς 10 

ἀνϑρωπίνης, ἅ γε xal ὑπαχούει τῷ λόγῳ xol παιδεύεται xal νουϑετεῖται, 

ἀλλὰ τὰ μὲν τῶν ἀλόγων ἀσύνετα λόγου παντάπασιν, T, μόλις γέ τινα καὶ 

10 ἀμυδρῶς ἴχνος ἐμφαίνοντα λόγου, τὰ δὲ ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ ψυχῇ συμπέ- 

πλεχται λόγῳ’ ϑάρσος τὰρ xal φόβος xai ἐλπὶς εὐϑὺς ἐμφαίνει τὸ λογιχῆς 15 
εἶναι ψυχῆς" εἰς γὰρ τὸν μέλλοντα ἀποτείνεται χρόνον. διόπερ οὐ γίνεται 

ἐν τοῖς ἀλόγοις ζώοις, ἀλλ᾽ ἡδονὴ μόνη xal λύπη ἐπὶ παροῦσι τοῖς ἡδέσιν 

ἢ λυπηροῖς, xal ταῦτα παντάπασιν ἀνεπαίσϑητα λόγου xai νοῦ" ἐν ἀνϑρώ- 20 

15 ποῖς δὲ οὕτως ἄρα x«i τὰ πάϑη μέτοχα λόγου, ὥστε μετρηϑέντα γίνονται 

ἀρεταί. τοῦτο δὲ σημεῖον τοῦ μὴ τὴν φύσιν αὐτῶν ἄλογον εἶναι, ἀλλὰ τὸ 

ἄμετρον, xai οὐ χαχῶς οἱ ἀπὸ Ζήνωνος τὰ πάϑη τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς 
τοῦ λόγου διαστροφὰς εἶναι τιϑέμενοι χαὶ λόγου χρίσεις ἡδαρτημένας: χαὶ 25 

εἴη ἂν ταὐτὸν εἰπεῖν παϑητιχόν τε νοῦν xal πάϑος λογικόν, τουτέστι πάϑος 

Ὁ0 ψυχῆς ἀνθρωπίνης, ἃ διὰ τὴν εἰς σῶμα τοῦ νοῦ χατοίχισιν λόγου μέτοχα 

ίνεται xal ἐπήχοα" οὐδὲ γὰρ ἄλλως | οἷόν τε ἣν τὸν νοῦν ἐγχατοιχίζεσϑαι 198 

τῷ σώματι μὴ διὰ μέσων τῶν παϑῶν συνδούμενον χαὶ συναπτόμενον" μὴ 

χαϑαρῷ γὰρ χαϑαροῦ ἐφάπτεσθαι οὐ ϑεμιτόν, dj φησὶν 6 ϑεῖος []λάτων. 

λαβόντες οὖν, φησί, τὴν ἀρχὴν τῆς ψυχῆς τὴν ἀϑάνατον τὸ μετὰ τοῦτο. ὅ 
ϑνητὸν σῶμα αὐτῇ περιετόρνευσαν. ἵνα δὲ τοῦτο δυνατὸν γένηται χαὶ τῷ σι 

ἀρχὴ ἀϑαάνατος ἐγχατοιχισϑείη τῷ σώματι, ἄλλο, φησίν, εἶδος προσύφηναν 

αὐτῇ ψυχῆς ὑϑνητὸν xai ἐπίχηρον: ἀνάγχη γὰρ ἦν τὸν σύνδεσμον τοῦ 10 

ἀϑανάτου πρὸς τὸ ϑνητὸν xol αὐτὸν ϑνητὸν εἶναι" φϑειρομένου γὰρ τοῦ 

ὕϑνητοῦ συμφϑείρεται ὃ πρὸς αὐτὸ δεσμὸς τοῦ ἀϑανάτου. 

80 Ἄμεινον δὲ xoi τὰ Θεηφράστου παραϑέσϑαι περί τε τοῦ δυνάμει νοῦ 
xal τοῦ ἐνεργείᾳ. περὶ μὲν οὖν τοῦ δυνάμει τάδε Tp. “ὃ δὲ νοῦς πῶς l5 

ποτε ἔξωϑεν ὧν καὶ ὥσπερ ἐπίϑετος ὅμως συμφυής; καὶ τίς ἢ φύσις αὐτοῦ; 

τὸ μὲν γὰρ μηδὲν εἶναι xav! ἐνέργειαν, δυνάμει ὃὲ πάντα, χαλῶς, ὥσπερ 

χαὶ ἢ αἴσϑησις. οὐ γὰρ οὕτως ληπτέον ὡς οὐδὲ αὐτός (ἐριστιχὸν γάρ)" 30 

358 ἀλλ᾽ ὡς ὑποχειμένην τινὰ δύναμιν χαϑάπερ xai ἐπὶ τῶν ὑλιχῶν. ἀλλὰ τὸ 
e », F 3 e - , 

ἔξωϑεν dpa οὐχ ὡς ἐπίϑετον, ἀλλ᾽ ὡς ἐν τῇ πρώτῃ γενέσει συμπεριλαμβανό- 

1 μαϑήσεις ex ἀνήσεις (?) Q 4 ᾿Ἀριστοτέλης Q ἐν τῷ Εὐδήμῳ] fr. 38 
9 τι om. Q 9 τινὰ om. € 10. 11 συμπλέχεται O 14 post ἢ add. 

τοῖς C 20 χατοίχισιν ἃ: χκατοίχησιν PQOC 21 ὑπήχοα Q 28 χαϑαρῷ] 

χαϑαρὸν C οὐ ϑεμιτὸν] μὴ οὐ ϑερμ. ἡ Plato 1] ἢ Spengel Πλάτων] 
Phaed& p. 67 B 24 τῆς ψυχῆς τὴν ἀρχὴν Cs 26 'malim ἐγχατοιχισϑῇ Spengel 

29 ϑνητοῦ] φϑιτοῦ Q 31 μὲν om. Q φησὶ] fr. LIII b. Wimmer (usque ad 

p. 108,34) 94 ὡς οὐδὲ αὐτός] scil. ὁ ̓ Δριστοτέλης ἔλαβεν 36 συμπεριλαμβα- 

νόμενον Brandis Handb. d. Gesch. d. griech.-róm. Philos. 1ΠΠ p. 289: συμπεριλαμβάνον 
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, ^ , , ' Àj M , bi , e ) - 

uevov ϑετέον. πῶς δέ ποτε γίνεται τὰ νοητὰ xol τί τὸ πάσχειν (ὕπ᾽) αὐτῶν; 198 

δεῖ γάρ, εἴπερ εἰς ἐνέργειαν ἥξει χαϑάπερ ἢ αἴσϑησις. ἀσωμάτῳ 

σώματος τί τὸ πάϑος ἡ ποία i χαὶ πότερον ἀπ᾽ ἐχείνου f, ἀρχὴ 
) 2 7 ^R 

ἢ ἀπ᾽’ αὐτοῦ; τῷ | μὲν γὰρ πάσχειν ἀπ᾽ ἐχείνου δόξειεν ἄν (οὐδὲν γὰρ 199 

5 ἀφ᾽’ ξαυτοῦ τῶν ἐν πάϑει)" τῷ ὃὲ ἀρχὴν πάντων εἶναι καὶ ἐπ’ αὐτῷ τὸ 
νοεῖν χαὶ μή, ὥσπερ ταῖς i μὴ. ἀπ᾿ αὐτοῦ. τάχα δ᾽ ἂν φανείη xal ὅ 

τοῦτο ἄτοπον, εἰ ὃ νοῦς ὕλης ἔχει φύσιν μηδὲν ὧν ἅπαντα Oi δυνατός" 

χαὶ τὰ ἐφεξῆς uaxpoóv ἂν εἴη παρατίϑεσϑαι χαίτοι μὴ μαχρῶς εἰρημένα, 
γὰρ πράγμασι 
λῶν o2 λύσεων. 10 

ἀλλὰ λίαν συντόνως τε xal βραχέως τῇ γε λέξει: τοῖς 

10 μεστά ἐστι πολλῶν μὲν ἀποριῶν, πολλῶν ὃξ ἐπιστάσεων, πολ 

ἔστι δὲ ἐν τῷ πέμπτῳ τῶν Φυσιχῶν, δευτέρῳ δὲ τῶν [Περὶ ψυχῆς: ἐξ ὧν 

ἁπάντων δῆλόν ἐστιν, ὅτι χαὶ πεοὶ τοῦ δυνάμει νοῦ σχεδὸν τὰ αὐτὰ δια- 

ποροῦσιν, εἴτε ἔξωϑέν ἐστιν εἴτε συμφυής, xal διορίζειν πειρῶνται, πῶς 1ὅ 

μὲν ἔξωϑεν πῶς δὲ συμφυής. λέγουσι ὃὲ xoi αὐτὸν ἀπαϑῇ xal χωριστόν, 

15 ὥσπερ τὸν ποιητιχὸν xol τὸν ἐνεργείᾳ" ᾿ ἀπαϑὴς γάρ᾽ φησιν ὃ νοῦς, εἰ μὴ 

ἄρα ἄλλως παϑητικός᾽, xal ὅτι τὸ παϑητιχὸν ἐπ᾽ αὐτοῦ οὐχ ὡς τὸ χινὴη- 
τὸν ληπτέον (ἀτελὴς γὰρ ἢ χίνησις), ἀλλ᾽ ὡς ἐνέργειαν. xal προϊών φησι 30 

τὰς μὲν αἰσϑήσεις οὐχ ἄνευ σώματος, τὸν ὃξ νοῦν χωριστόν. ἁψάμενος 

δὲ x«l τῶν περὶ τοῦ ποιητιχοῦ νοῦ διωρισμένων ᾿Αριστοτέλει ̓  ἐχεῖνο᾽ φησὶν 

90 ᾿ἐπισχεπτέον, ὃ δή φαμεν ἐν πάσῃ φύσει τὸ m ὡς ὕλην xal δυνάμει, τὸ 25 

δὲ αἴτιον xol ποιητιχόν᾽, xal ὅτι del τιμιώτερον τὸ ποιοῦν τοῦ πάσχοντος, 

xal ἢ ἀρχὴ τῆς ὕλης. ταῦτα μὲν ἀποδέχεται, διαπ iue δέ: | 'xtve οὖν 900 

αὗται αἱ δύο φύσεις: χαὶ τί πάλιν τὸ ὑποχείμενον ἣ συνηρτημένον τῷ 

ποιητιχῷῇ ; μιχτὸν γάρ πως ὃ νοῦς ἔχ τε τοῦ ποιητιχοῦ xal τοῦ δυνάμει. 
95 εἰ μὲν οὖν σύμφυτος ὃ xwv, xol εὐϑὺς ἐχρῆν χαὶ ἀεί: εἰ δὲ ὕστερον, 5 

μετὰ τίνος xal πῶς f, γένεσις; ἔοιχε δ᾽ οὖν ὡς ἀγένητος, εἴπερ xal ἄφϑαρ- 

τος. ἐνυπάρχων δ᾽ οὖν διὰ τί οὐχ ἀεί; T, διὰ τί λήϑη xal ἀπάτη xal 
ψεῦδος: ἢ διὰ τὴν uit! ἐξ ὧν ἁπάντων δῆλόν ἐστιν, ὅτι οὐ φαύλως 10 

ὑπονοοῦμεν ἄλλον μέν τινα παρ᾽ αὐτοῖς εἶναι τὸν παϑητιχὸν νοῦν χαὶ φϑαρ- 

80 τόν, ὃν xal χοινὸν ὀνομάζουσι xai ἀχώριστον τοῦ σώματος, xai διὰ τὴν 
πρὸς τοῦτον μῖξιν τὴν λήϑην χαὶ τὴν ἀπάτην γίνεσϑαί φησιν ὁ Θεόφραστος" 15 

ἄλλον δὲ τὸν ὥσπερ συγχείμενον ἐχ τοῦ δυνάμει xal ἐνεργείᾳ, ὃν xal χωρι- 
στὸν τοῦ σώματος εἶναι τιϑέασι χαὶ ἄφϑαρτον xai ἄχεα i. χαὶ πὼς μὲν 

δύο φύσεις τούτους τοὺς νοῦς, πὼς δὲ μίαν: ἕν γὰρ τὸ ἐξ ὕλης χαὶ εἴδους. 
€ 35 αλλ ὅπερ εἶπον. τὸ μὲν ἀποφαίνεσθαι περὶ τοῦ δοχοῦντος τοῖς φιλοσόφοις 

i ? i 9 
59 ἢ 

ἰδίας χαὶ σχολῆς (05 4} στὶ χαὶ φροντίδος, ὅτι δὲ μάλιστα ἄν τις ἐξ ὧν συνηγά- 

1 γίνεται] Scil. ὁ νοῦς ὑπ᾽ addidi αὐτὸν às 9 σώματος) fort. ἀσωμάτου 
4 τῷ] τὸ Qs 5 v9] τὸ Q in ras. s ἀρχὴ Usener ap. Brandis p. 290 8 ἂν 

om. Q 11 ἔτι ex ἔστι Q 12. 18 διαπορεῖ .. πειρᾶται . . λέγει ci. Spengel, sed 

cf. infra 29 sqq. 16 ἄλλως om. Q: incl. s ἐπ’ OC: ὕπ᾽ PQ τὸ (post 
ὡς) om. Qs χινητιχὸν C 22 «(ve PQ(?): τίνες 9308 26 δ᾽ οὖν ὡς] 

οὖν χαὶ as ἀγέννητος Qs 9l τοῦτο C 92 xai (alt. om. M: incl. s 

923 εἶναι τοῦ σώματος Cs ἀγέννητον Ms 
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ἴομεν βήσεων λάβοι τὴν περὶ τούτων γνῶσιν ᾿Αριστοτέλους xat Θεοφράστου, 200 
μᾶλλον δὲ ἴσως xol αὐτοῦ [Πλάτωνος, τοῦτο γοῦν πρόχειρον ἴσως διισχυρί- 25 

ζεσϑαι. 
6. Οὗτος τοίνυν ὃ δυνάμει νοῦς ὅταν ἀπολάβῃ τὴν οἰχείαν μορφὴν 

σι ἐλλάμψαντος αὐτῷ τοῦ ποιητιχοῦ, πρῶτον μὲν νοεῖ τὰ ἁπλᾶ xal ἀδιαίρετα 
M T , e 5 - , 5. * » Ἃ 5 N 

σημαινόϊμενα, ὅσα ἐν ταῖς κατηγορίαις διώρισται, ἐν οἷς οὔπω τὸ ἀληϑὲς 901 
ἢ τὸ ψεῦδός ἐστι’ προϊὼν δὲ xal συντίϑησιν αὐτὰ πρὸς ἄλληλα, οἷον τὸ 
Σωχράτης χαὶ τὸ βαδίζει, ἐν οἷς ἤδη τὸ ἀληϑὲς χαὶ τὸ ψεῦδος. συντίϑησι 

δὲ οὐχ ὥσπερ σωρόν, ἀλλ᾽ ὥστε ἕν αὖϑις τὰ πολλὰ ποιῆσαι xol περι- 5 

10 ἀγαγεῖν εἰς μίαν νόησιν τὸ πλῇϑος τῶν ἁπλῶν σημαινομένων τοιοῦτον γὰρ 

τὸ 6 Σωχράτης φιλοσοφεῖ, xal ἔοιχεν ἢ σύνϑεσις αὕτη τῶν ἐννοημάτων 
M PPP E IR - - m [a] 3u 1A. /Q. Ὁ , A , [ 

τῇ παρ᾽ ᾿Εμπεδοχλεῖ τῶν μελῶν, ἣν ἐχείνῳ συντίϑησιν ἢ φιλία τὰ μέλη 10 

τῶν ζώων διεσπαρμένα, χαὶ ὥσπερ ἐχείνῳ οὐ πᾶσα σύνϑεσις τῶν μελῶν 

ποιεῖ τὸ ζῷον, οὕτως οὐδ᾽ ἐνταῦϑα πᾶσα σύνϑεσις τὸ ἀληϑές, ἀλλὰ τὶς 

15 μὲν τὸ ἀληϑὲς ποιεῖ σύνϑεσις, τὶς OE τὸ ψεῦδος, οἷον τὸ ἀσύμμετρον μὲν 
A -— ΄ EY , Q4. Y ΄ὕ " P ^ MERE Soc der E συντεϑὲν τῇ διαμέτρῳ τὸ ἀληϑές, τὸ σύμμετρον δὲ τὸ ψεῦδος. xai ὥσπερ 15 

2 -—- 5 [9 - ^ - Ὁ - , 3 A - [td 25|.f - 

ἐχεῖ ἐξ ἁπλῶν τῶν μελῶν ἁπλοῦν γίνεται αὐϑις τὸ ζῶον, οὕτως ἐξ ἁπλῶν 
, f - d , e , “ὦ S - M M 

σημαινομένων ἁπλοῦς αὖϑις γίνεται! ὃ λόγος. πολλοῖς O& προσνοεῖ xal τὸν 

χρόνον ὅταν ὡς περὶ γενομένων T, ἐσομένων διανοῆται, x«l τοῦτο ἴδιον 
90 ἤδη τοῦ νοῦ T, τῆς ὑπὲρ τὴν φαντασίαν δυνάμεως τὸ συναντιλαυβάνεσϑαι 20 

1 , » , e, AMEN , E UN y 9 36 vs ΄ xai χρόνου ἤτοι παρελθόντος T, μέλλοντος" T, γὰρ αἰσὕϑησις xai ἢ φαντασία 
ἀναντίληπτοι παντάπασι χρόνου xai μάλιστα παρεληλυϑότος ἢ μέλλοντος" 

5 ἈΝ * A Da , M. ’ - - 5 NN » * )- m , Ἔ Ξ οὐδὲν γὰρ ἐγγίγνεται φάντασμα τῇ ψυχῇ οὐδὲ αἴσϑησις τοῦ πεφιλοσοφηκότος 25 
Ἃ ^ * F * - 

ἢ δεδραμηχότος, ὥσπερ οὐδὲ εἰχών, ἀλλ᾽ ἕχαστον ὡς παρὸν ἄρτι χινεῖ τὴν 

25 αἴσϑησιν ἣ τὴν φαντασίαν, τὸν χρόνον δὲ προσεννοῆσαι τοῦ νοῦ, xai ἔστι 
τὸ ἀληϑὲς xal τὸ ψεῦδος xol περὶ τὸν χρόνον. τὸ μὲν γὰρ ᾿ ἦν | Κροῖσος 202 
6 Λυδὸς᾽ ἀληϑές, τὸ δὲ “ἔστι Κροῖσος ὁ Λυδὸς᾽ ψεῦδος. πολλάχις μὲν 

' c οὖν συντίϑησι τὸ ὑπάρχον τῷ πράγματι ὡς ὑπάρχον, ὅταν λέγῃ ^f; χιὼν 

e 

σ λευχή ἐστι᾽, πολλάχις δὲ τὸ ὑπάρχον ὡς μὴ ὑπάρχον, ὅταν λέγῃ ᾿ἣ χιὼν ὅ 

80 οὐχ ἔστι λευχή᾽  συντίϑησι γὰρ τηνιχαῦτα τῷ τοιούτῳ τὸ τοιοῦτον μὴ 
€ , 5 , iJ /, UJ zy 5 1 NI , , $ «2 ὑπάρχειν. εἰ δέ τις μὴ σύνϑεσιν τὰ τοιαῦτα ἀλλὰ διαίρεσιν λέγοι, οὐδ 
κι ἋἋ , ^ , A » £ ὩΣ , , A gd 

οὗτος ἂν λέγοι χαχῶς" διαιρέσει γὰρ ἔοιχεν ἢ ἀπόφασις, συνθέσει δὲ ἢ 

χατάφασις. τάχα δὲ xal πάντα διαίρεσις: ἃ γὰρ ἢ φαντασία συγχεχυμένως 10 
3 e παρὰ τῆς αἰσϑήσεως ὑπεδέξατο, ὃ νοῦς διαιρεῖ’ 7j μὲν γὰρ ὡς ἕν φαντᾶ- 

35 ζεται τὸν βαδίζοντα Σωχράτην, ὃ νοῦς δὲ διαιρεῖ χωρὶς μὲν τὸ Σωχράτης; 

χωρὶς δὲ τὸ βαδίζει, χαὶ ἐξαγγέλλει χωρὶς τὰ μὴ χωρίς: χωρίσας μέντοι 15 

4e αὖϑις ἕν ποιεῖ’ εἷς γὰρ λόγος xai ἕν αὖϑις νόημα τὸ Σωχράτης φιλο- 

2 γ᾽ οὖν Ρ: οὖν Ο 5 νοεῖ] ποιεῖ Q 8 ἤδη om. Arist. L 11 τὸ om. Q 
αὕτη ἡ σύνϑεσις Cs 12 μέλη et μελῶν] post p. erasit v ut vid. Q 16 ἀσύμ- 

pecpov Q: corr. ΟἹ 18 προσεννοεῖ ci. Spengel 23 τῇ ψυχῇ C: τῆς ψυχῆς 
PQs αἴσϑημα C 24 ὡς ex τῶν (Ὁ) Q 98 τὸ ex ? Q legisse 

vid. xol yàp ἂν τὸ λευχὸν μὴ Aeuxóv, τὸ μὴ λευχὸν συνέϑηχεν, ut recte traditur ap. Arist. 

29 1| χιὼν om. Q 33 συγχεχυμμένως P: corr. P!: συγχεχυμένα C 94 ἐδέξατο O 
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σοφεῖ, xoi τὸ ἀληϑὲς χαὶ τὸ ψεῦδος ὡς ἑνὸς λόγου. δύο τοίνυν ἴδια ταῦτα 202 
RES M A 4 "E ' ἃ 7 € A4 , (o , e σ A A 

τοῦ νοῦ, τὸ τε πολλὰ δύνασθαι νοήματα εἰς ἕν συνάγειν ὥσπερ ἕν, χαὶ τὸ 

προσεννοεῖν τὸν χρόνον, τούτων Oi οὐδέτερον οὔτε τῆς φαντασίας οὔτε τῆς 90 
, Ὁ Ὑ 5 ,ὔ 

αἰσθήσεως ἔργον ἐστί. 

[ub3] 

M! ΧΑ e - ᾿ $^ , , ^ M bi A eo 

Τὸ δὲ ἁπλοῦν xoi ἀδιαίρετον λέγεται διχῶς" T, γὰρ ὅτι μήτε δυνάμει 
^ ΄ Pr 2 eS , 7 er e Ld » - , [r4 - a ἘΞ E ,» Ns. Ξ M — " 

Urs ἐνεργείᾳ τοῦτο ἐστι διαιρετόν, ὥσπερ εἶχε τὰ αυλα εἰὸη xot ἢ στιγμή». 
y 7, ὅτι δυνάμε! μὲν διαιρετὸν ἐνεργεία δὲ ἀδιαίρετον, ὥσπερ ἢ γραμμὴ xai ?5 

^ - ie “- ' 

πᾶν μέγεϑος. x«l ὃ νοῦς τοίνυν xal ὃ χρόνος, ᾧ προσχρῆται εἰς τὴν 

νόησιν, τοῖς πράγμασιν ὁμοίως χαὶ διαιρετὸς χαὶ ἀδιαίρετος: ἐπὶ μὲν τῶν 

10 ἀύλων εἰδῶν πάνταπασιν ἀδιαίρετος ὅ τε χρόνος xal αὐτὸς ὁ νοῦς, ὅταν ὃὲ 

τὰ δυνάμει μὲν διμαιρετὰ ἐνεργείᾳ δὲ ἀδιαίρετα νοΐ, νοεῖ xoi αὐτὸς ὧν 903 

ἐνεργείᾳ ἀδιαίρετος xal ἐν χρόνῳ ἀδιαιρέτῳ νοεῖ γὰρ ὡς ἕν τὸ μῆχος xal 

οὐχ ἐν τῷ ἡμίσει μὲν χρόνῳ τόδε, ἐν τῷ ἡμίσε: ὃξ τοδί’ οὕτω γὰρ ἂν 
à - [ à i 

, / M Ὅς M AA y ^ — A 3 “Ὁ ΡΞ 22 γι ΄ 

υήχη δύο xai οὐχὶ uTxoc νοοίη, διαιρῶν δὲ τὸ υῆχος εἰς μήχη διαιροίη ὅ 
LEM ' ^ , ' » N ' Χ 5^ , 25 i] “Ψ YN. * 

15 ἂν xol τὸν χρόνον. τὸ δὲ μὴ χατὰ ποσὸν ἀδιαίρετον ἀλλὰ τῷ εἴδει οἷον 
' » E b Na - ΄ T » ΔΙΑ EE , Rt - Y^ ας 3 ENS ED. * 

τὸ ἄνϑρωπος T, τὸ Σωχράτης (ἄμφω γὰρ ἀδιαίρετα τῷ εἴδει: οὔτε γὰρ τὸ 
τοῦ ἀνθρώπου νόημα διαιρετὸν τῷ εἴδει, ἀλλ᾽ εἴπερ ἄρα τοῖς xa. ἕχαστον, 10 

, ^N - N vid ΄ - δῷ - FN 

οὔτε δὴ μᾶλλον τὸ Σωχράτους), ταῦτα τοίνυν τὰ ἀδιαίρετα τῷ εἴδει xal ἐν 
χρόνῳ ἀδιαιρέτῳ νοεῖ xal νοήσει ἀδιαιρέτῳ: οὐ γὰρ τὸ uiv ἥμισυ τοῦ Σω- 

90 χράτους ἐν τῷ ἡμίσει, τὸ δὲ ἥμισυ αὖϑις ἐν τῷ ἡμίσει, οὐδὲ παρατείνεται 
τῇ διεξόδῳ τῇς λέξεως δι᾿ ἧς προφερόμεϑα τὸ ἀνϑρωπος f, σύνϑεσις τοῦ 15 

νοήυατοηος" xal γὰρ τοῦτο ἤδη τῶν τοῦ νοῦ ϑαυμάτων" ἀχούει μὲν γὰρ ἐν 
, A CSS 5 | , 5 ) » wt - o i) ; Ἂς σ χρόνῳ, νοεῖ δὲ οὐχ ἐν χρόνῳ, ἀλλ᾽ ἐν τῷ νῦν ὅπερ T, οὐδὲ ὅλως χρόνος 

3 
* ἐστὶν 7| ἀμερὴς χρόνος. xol αὐτὸς δὲ ἀυερεῖ τῇ νοήσει vost, οὐ συμ- 30 

παρατεινόμενος ὥσπερ ἔφην τῷ ὀνόματι οὐδὲ χατὰ μόριον τοῦ ὀνόματος 

xal χαῦϑ᾽ ἑχάστην συλλαβὴν προσλαμβάνων τι μόριον τοῦ νοήματος, ἀλλὰ 

τὸ uiv ὄνομα διαιρετόν, ἀδιαίρετον OE τὸ νόημα. εἰ δὲ xal τὸ νόημα Otat- 

τῷ Q1 

, , 

ρετὸν φιλονιχοίη τις λέγειν, χατὰ [τὸ] συμβεβηχὸς dv αὐτὸ λέγοι διαιρετόν, καὶ 25 ΄ 

, Σ 3,9 ^ , , ) Ci » MER x P X. Y , οὐχ 1j αὐτὸ διαιρετόν, ἀλλ᾽ dj τοὔνομα xoi ἢ φωνή, δι᾿ ἧς xal προφέρεται 
80 αὐτὸ χαὶ νοεῖ, χαὶ ἡ ἀμερὲς ὃν μεριστῇ οὔσῃ τρόπον τινὰ δύσφραστον 

, ^!» λὸ ^M lj ee X ^ Pci ' 9 «ὦ 3 A ἐναρῃόζεται. πολλὰ ὃὲ χατὰ συμβεβηχὸς διαιρετὰ xol οὐχ ἢ αὐτὰ | 
διαιρετά, ἀλλ᾽ ἧ ἐκεῖνα OU ὧν γνωρίζεται. οὕτω γὰρ xal τὸ πέρας τοῦ 204 
χρόνου, ἐν ᾧ νοεῖ, χατὰ συμβεβηχὸς διαιρετὸν εἴποιμεν dy ὅ 
τῷ χρόνῳ οὗ ἐστὶ πέρας xai OU ἐχείνου γνωρίζεται: εἰ μὴ γὰρ τὸ ἐν 

85 πλάτει νῦν ἤνυεν ὃ ἐνιαυτὸς ὁ νῦν χαὶ ὃ μὴν xoi ἢ ἡμέρα xai T| ὥρα, 5 

οὐδ᾽ ἂν τὸ ἀμερὲς νῦν ἐνοήσαμεν. αἴτιον δὲ ὅτι ἐν πᾶσι τοῖς διαιρουμένοις 
ἔνεστί τι χαὶ ἀδιαίρετον χαὶ ἐν πᾶσι τοῖς συνϑέτοις ἁπλοῦν, χαὶ τοῦτο μὲν 
y 5 à 2 , » 83 Q? e N ^ , € - Ὑ 

ισὺς Οὐ χώριστον ἐχείνων οὐδὲ x40 ἑαυτὸ ουνᾶμξνον 0x 001T1)Y0t, ἐνεστι 10 

6 διαιρετόν Victorius: ἀδιαίρετον 12 ἀδιαίρετος C: om. PQ: incl. s νοεῖ] legit 

ἐννοεῖ: ἐνόει Arist. 1, 19 post ἀδιαιρέτῳ (alt.) ras. P: ἀδιαιρέτως as 22 γὰρ 

om. Qs 28 ἀλλ᾽ ἐν τῷ νῦν om. Q 26 καὶ---νοήματος om. Q 28 φιλο- 

νειχοίη libri τὸ Pas: om. QO Arist. 31 et 32 διαιρετά scripsi: ἀδιαίρετα 

98 δυνάμενον om. Q 
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" - ^— , ^ ^ 

δ᾽ ὅμως" οὔτε γὰρ τῆς σημαινούσης φωνῆς τὸ σηυναινόμενόν ἐστι διαστῆσαι, 204 
ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐξειπεῖν οἷόν τε ἄνευ φωνῇς, τάχα δὲ οὐ συνεῖναι παρ᾽ ἑαυτῷ 

, B M N € X 5 , » ] eo ^ , , Δ 

υἡ τινι λέξει xal πρὸς αὑτὸν ἐναρμόσαντα᾽ ἀλλ᾽ ὅμως τοῦτό ἔστιν ὁ 
- M - ^ , e E 

μεριστὴν οὖσαν τὴν λέξιν ἀμερῇ ποιεῖ xai διαιρετὴν ἀδιαίρετον. δμοίως 15 
M ΄ t ή ' M b] be: , X 55 δ 2 μὲ N Ἁ e mS νι ey - 

5 δὲ x«l ἐν τῷ χρόνῳ τὸ ἀδιαίρετον χαὶ ἐν μήχει ἐστὶ xal ἁπλῶς ἐν ἅπαντ! [0] 

τῷ συνεχεῖ, ὃ ποιεῖ xal τὸ μῆχος Ev xai τὸν χρόνον ἕνα" τὸ γὰρ συνεχὲς 
᾿ * ΟΣ M , Rz N ^M [r4 XA EN ee LE , AMT S 

χαὶ τὸ ἕν' διὸ λέγομεν εἶναι τὸ στάδιον ἕν, xal τὴν ἡμέραν μίαν xai τὸν 20 
μῆνα ἕνα. τουτέστιν ὅ φημι εἶναι ἐν τῷ μήχει xal ἐν τῷ χρόνῳ χαίτοι 

διαιρετοῖς οὖσιν ἀδιαίρετον xol συνθέτοις οὖσιν ἀσύνϑετον: ἐπεὶ πάντα dv 

10 ἦν τὰ ποσὰ διωρισμένα xol πάντα πλῆϑος, νῦν δὲ καὶ τὸ πλῆϑος ὑπὸ τοῦ 

ἑνὸς περιλαμβάνεται, xal οὐ μόνον τὸ συνεχὲς ποσόν, ἀλλ᾽ ἤδη xal τὸ 3 

διωρισμένον: δυὰς γὰρ xal τριὰς xal δεχὰς πλῆϑος ὕφ᾽ ἕνός ἐστι περι- 

εἰλημμένον. ὅταν δὲ λέγω τὴν στιγυὴν ἀδιαίρετον xal τὸ νῦν, ἕτερον 
, ' - Ἂ ’ 5^ , M , , b o 5) M 4 τρόπον χρὴ ταῦτα ἀχούειν ἀδιαίρετα xal ἀσύνϑετα, xol ὥσπερ ἐστὶ φύσει | 

15 καὶ χαϑ᾽ ξαυτὸ τὸ ἀδιαίρετον: ταῦτα γὰρ τῇ στερήσει τοῦ συνεχοῦς 205 

ἀδιαίρετα. οὕτω γοῦν αὐτὰ ὁ νοῦς xal νοεῖ xal ὁρίζεται" οὐ γὰρ αὐτοῖς 
ἐπιβάλλων: οὐδὲ γὰρ ἔχει μορφὴν οἰκείαν: ἀλλὰ ἀφαιρούμενος τὸ διάστημα 5 

xal τὸ μέγεϑος οὖ πέρατα ἦν. ἔστι γὰρ xal τῷ νῷ κχαϑάπερ xoi τῇ 
αἰσϑήσει τὰ μὲν xav! ἐπιβολὴν νοητὰ xal τῆς φύσεως αὐτῶν δραττόμενα, 

20 τὰ δὲ χατὰ στέρησ ὶ ἀφαίρεσιν. ὥσπερ γὰρ xol τῇ αἰσϑήσει τὸ uà ρησιν χαὶ ἀφαίρεσιν. ὥσπερ γὰρ χαὶ τῇ αἰσϑήσει τὸ μὲν 
λευχὸν x«l τὸ φῶς xav ἐπιβολήν, τὸ δὲ μέλαν wal τὸ σχότος χατὰ στέρησιν, 10 

M - , ew [d A , Ἔ ) 2 , ec Ἁ δ A A u^ x«i τῇ ἀχοῇ ὃ μὲν ψόφος xav ἐπιβολήν, ἢ σιωπὴ δὲ χατὰ στέρησιν, 

οὕτω χαὶ τῷ νῷ τὸ μὲν ἀγαϑὸν χατ᾽ ἐπιβολήν, τὸ δὲ χαχὸν χατὰ στέρησιν, 

xal τὸ [Πλατωνιχὸν τοῦτο ἂν εἴη περὶ τῆς ὕλης. ὅτι νόϑῳ λογισμῷ ληπτή" 
, M , — 23 M EA tA M -Ὁ 5 ΞΖ e ^ z ) z νόϑος γὰρ ἀχριβῶς ἐνέργεια χαὶ τοῦ νοῦ xol τῆς αἰσϑήσεως f, μὴ xav 15 

, , , e 

ἐπέρεισιν εἴδους ἀλλὰ χατὰ ἀναχώρησιν γινομένη. χαϑάπερ τοίνυν f, 
»y ἢ κα -ὋὉ ^ αἴσϑησις, εἰ μὴ δύναμιν εἶχε xal πρὸς τὸ ἐνεργεῖν xal πρὸς τὸ μή, ἀλλὰ 

ἀεὶ ἐνήργει, οὐχ ἄν ποτε ἠσθάνετο τοῦ σχότους, οὐδὲ f, ἀχοὴ τῆς σιωπῆς, 

Uu» Q1 

20 

t4 3 a M -Ὁ Se Χ 5 , * * A , 
Οὑτως, εἰ UT XQat vous τις Ἢν προς αὐυφοτερᾶ πεφυχὼς χαι προς νοῆσιν 

A - 30 xal πρὸς ἠρεμίαν, ἣ μᾶλλόν γε xal πρὸς νόησιν xal πρὸς ἄνοιαν, οὐχ ἂν 
A ὁ , » ΄ - . 

ἐνόησε τὰ χαχά, οὐδὲ τὸ ἄμορφον χαὶ ἀνείδεον. τοιοῦτος τοίνυν ἐστὶν ὁ 
o δυνάμει" τρόπον γάρ τινα τοῖς ἐναντίοις τὰ ἐναντία γνωρίζει, τῷ μὲν ἐνερ- 25 

γεῖν τὰ εἴδη, τῇ δυνάμει δὲ τὰ χατὰ στέρησιν: ἐναντία γάρ πως δύναμις 
χαὶ ἐνέργεια. εἴ τις [ οὖν νοῦς μὴ χοινωνεῖ τοῦ δυνάμει, οὐδὲ τὰς στερή- 200 

35 σεις vosi* οὐδὲ ἄρα τὰ χαχά. τοιοῦτος δὲ ὅ τε ἔξωϑεν x«l πολλῷ μᾶλλον 

2 οὐ] οὐδὲ OC 5 tp om. Q.: incl. s ἀδιαίρετον C: διαιρετὸν PQ ἐστὶ] 
fort. ἔνεστι 6. (| τὸ γὰρ --- διὸ] καὶ ἅπαν συνεχές" τὸ γὰρ ἕν, δι᾿ ὃ C 8 post 
εἶναι add. xai C 11 παραλαμβάνεται C 12. 13 περιειλημμένον] περιειλ Q' ex ? 
15 χαὶ supra v. add. P? post ἑαυτὸ add. αὐτὸ C 16 οὐ] οὐδὲ Q 19 χαὶ -- 
δραττόμενα non intellego, fort. scrib. δραττομένῳ 20 xoi om. € 22 6 
supra v. add. P? 24 ᾿]λατωνιχὸν] Tim. p.52 B 25 1j in ras. Q? 
21 αἴσϑησις] ὄψις C? in marg. πρὸς (ante τὸ μὴ) om. C 29 πὴ xoci] xoi 

νὴ € 30 7—dvota» om. C post οὐκ àv add. ποτε Cs 
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^ M - 

τὸ πρῶτον αἴτιον ὅσῳ xal μᾶλλον ἀπήλλαχται τοῦ δυνάμει" διὰ τοῦτο γὰρ οὗτος 206 

χαὶ τὸ μάλιστα ὃν xol τὸ μάλιστα εἶδος νοεῖ xai DU Ves Wien χαὶ 
^ : »v - - ΄ 

ἀμορφίας" τοιοῦτος δὲ αὐτός, ἑαυτὸν ἄρα νοεῖ, χαὶ οὗτός ἐστιν οὗ τὴν οὐσίαν 

ἐνέργειαν λέγειν Ion χαὶ ὃν ern χωριστόν, οὐδὲ ἀχαρεὶ προσαρμοζό- 

δ μένον τῷ δυνάμει. οὐ διὰ τοῦτο δὲ ὃ τοιοῦτος νοῦς οὐ τιυιώτερος τοῦ νοοῦντος 
S] , , N m— 5 [d ' , - , 3 4^ ' , 

τὰ ἐναντία" τιμιώτερος γὰρ νοῦς οὐχ ὃ τὰ πλείω νοῶν ἀλλ΄ ὃ τὰ ἀμείνω. 10 
AN EX Cv ens 3. δ᾽ με ᾿ τὰ ἧς - σ 35 - ; οὐ διήρηται O2 ἐπ αὐτοῦ τὸ νοητὸν χαὶ ὁ νοῦς, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ δυνάμει, 

b) ) » Ν ^ , A Ἁ Ἁ p M m M * 3 b! ἀλλ᾽ ἔστι χαϑὸ νοῦς νοητός, xal χαϑὸ νοητὸς αὖϑις xal νοῦς, xal τὸ ἀληϑὲς 
ἁπλῶς ἐπ᾽ αὐτοῦ, μᾶλλον δὲ αὐτὸς T, ἀλήϑεια. οὐ γὰρ ἄλλο νοῶν ἀληϑεύει 15 
3 ) € [4 , [£4 Ἀ » 

10 ἀλλ᾽ &aoxóvw, ὃ OE ἡμέτερος ἅτε σμιχρὸν ἴνδαλμα ἐχείνου φέρων xat τὸ 

9 

3 M 5 e -Ὁ , m ὦ , ) Δ - FN 5 P , , 

ἀληϑὲς οὐχ ἁπλοῦν ἐπιδείκνυται, ἀλλ᾽ ὃ τῷ ψεύδει ἀντίχειται. ἀνάγχη 
2 ^d 2 A “« - : , v , z M ! mM 

γὰρ εἰ ἐν τῇ χαταφάσει τὸ ἀληϑές, ἐν τῇ ἀποφάσει γίνεσϑαι τὸ ψεῦδος, 

NE. 

£ 20 

A 

ὥστε αἰεὶ συμπεφυρμένον ἔχει τῷ ἀληὺς 
σ ΄ 

ὑενον. ὅταν 

15 αὐτοῦ ϑεωρῇ xal τὸν λόγον τοῦ τί ἣν εἶ ἥχιστα uiv ὃ ετᾶι, Ὁ Ὁ Usopf τὸ [oV τοῦ τὶ ἣν εἶναι, ἥχιστα u$ WU t, οὐ 

ψεῦδος xal συμπαραϑεωρού- 

(€ τῶν ἁπλῶν τι σηυαινομένων ἐπισχοπῇ xat τὸ εἴδος li 

3 EN FS UR ^ Y e UA S MR ΄ 2 | ) 4 as 

υἣν ἀεὶ τυγχάνει τοῦ ὄντος, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἢ ὄψις μόνον μὲν xpivouca τὸ 35 

λευχὸν ἐλάχιστα ἂν διαμαρτάνοι, Κλέωνα δὲ εἶναι τὸ λευχὸν ἀποφαινομένη 

πολλάχις διαμαρτάνει, οὕτω χαὶ ὃ νοῦς, ἔστ᾽ ἂν μὲν ἵστηται ἐπ᾽ αὐτῆς 
“Ὁ * , ^ hM arm ἘΣ -* “Ὁ * “- 0N — nd e A ' 

τῆς ἐννοίας τοῦ τί ἣν εἶναι, οἷον τοῦ ἀγαϑοῦ T, τοῦ χαλοῦ, ὡς τὰ πολλὰ 30 
9 5 , ART. ^ 3e rc e Sx PN D» us ἘΩ͂Ν λέ: Β ^ ads , λό P 

90 ἀναμάρτητος xai ἀψευδής: ὅταν ὃὲ ἀγαϊϑὸν τοῦτο λέγῃ χαὶ τοῦτο χαλόν. 907 

ἀλλοτριονομεῖ πολλάχις χαὶ ἐπαλλάττει τὰ τοιαῦτα τοῖς μὴ τοιούτοις, χαὶ 

ἐνταῦϑα ἤδη .πολὺ τὸ ψεῦδος xal f ἀπάτη. δεῖ οὖν ἵστασϑαι ἐπὶ τῶν 
-" κ , " - * » [r4 ; CN bs ἿΞ M M Y » " 

εἰδῶν xal μάλιστα ζητεῖν τὸ ἄνευ ὕλης περὶ ταῦτα γὰρ τὸ ἴδιον ἔργον 5 

τοῦ νοῦ. 

δ 1. “Ὅμως δὲ εἰ xal πολὺ βέλτιον ὃ νοῦς τῆς αἰσϑητιχῇῆς δυνάμεως, τῷ 

τὰ πολλὰ αὐτῷ ὑπάρχει ἀνάλογον χαὶ τῇ αἰσϑήσει. ὡς γὰρ ἣ ἐχείνης 
ἐνέργεια οὐ πάϑος ἐστὶν οὐδὲ ἀλλοίωσις, ἀλλ᾽ οὐδὲ χίνησις ὅχως (ἀτελοῦς 10 

γὰρ ἥ γε χίνησις xal αἰεὶ REGN RE τὸ ἄλλο xol ἄλλο, ἣ δὲ τῆς 

αἷσ σϑήσεως ἐνέργεια ἀεὶ τελεία" πεν τ. οὐδὲ χίνησις T, ἕτερον εἴδος χινή- 

30 σεως), οὕτως xai ἣ τοῦ νοῦ πρὸς τὰ db ENS b í τοῦ τὴν ἕξιν 
Roten ἤδη. ὥσπερ τοῦ Ἐπ στηηνονον ἢ περὶ τὰ ὐρόν εν ἐνέργεια xod ἐπι- 15 

βολὴ οὐ κίνησις ἀλλ᾽ ἐνέργεια, διότι τελείου χαὶ αὐτὴ τελεία. ἣ γὰρ τοῦ 

δυνάμει γενέσει dgoddd προσέοιχεν T, τελειώσει. τοῦτό τε οὖν αὐτοῖς ἀνά- 

λογὸν xai ἔτι ἢ ὄρεξις χαὶ ἢ φυγή. μιχρὸν δὲ ἄνωϑεν. 

35 Ἢ γὰρ αἴσϑησις ποτὲ μὲν τοῦτο bad βόνον ὅτι ξανϑόν, ποτὲ 90 

δὲ xal ὅτι ἡδὺ τὸ ξανϑόν. ὅταν μὲν οὖν τοῦτο μόνον ἀποφαίνηται ὅτι 

9 post ἑαυτὸν expunxit δὲ Q νοεῖ om. Q: incl. s οὐσίαν ἐνέργειαν λέγειν] 

ἐνεργείᾳ ἐστίν Arist., cf. p. 106,5 adn. 4 προσαρμοζούμενον Q: corr. Q'! 

9 ob (alt.) supraser. P 9 ἁπλῶς scripsi: ἄλλως 11 ἀποδείχνυται C 12 post 

εἰ add. «ai C 16 μόνον piv «pívouca] xpívousa μόνον C 25 non interpre- 

tatur Arist. 43121 τὸ δ᾽ αὐτὸ --- 4 γιγνόμενα βέλτιον Ρῷ: βελτίων Q*C 20 χαὶ 

om. € 30 οὐδὲ delevi —. - — 31 ἐπιστητὰ Q?C: αἰσϑητὰ PQ(?) 94 ἔτι ex 
ὅτι Q? φυγή C: φύσις PQ(?): φάσις Q? 
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ξανϑόν, οὔτε φεύγει οὔτε Ütbxev ὅταν δὲ προσαποφαίνηται ὅτι Tb ὥσπερ 907 

τὸ μέλι, τότε διώχει, xal ὅταν γε ὅτι λυπηρὸν ὥσπερ τὴν χολήν, τηνικαῦτα 
φεύγει. ϑέα τοίνυν ταὐτὸ τοῦτο xal ἐπὶ τοῦ νοῦ. ὅταν μὲν γὰρ νοῇ μόνον 25 

τί τὸ τί ἦν εἶναι τῆς ὑγιείας, οὔτε φεύγει οὔτε διώχει. ὅταν δὲ προσνοῇ 
M ^ ΄ σ , Q' (- [4 , , - A er / € , , - 

5 xai προσδοξάζῃ ὅτι ἀγαϑὸν f, ὑγίεια, τότε διώχει. ὅπερ τοίνυν τῇ | αἰσϑή- 208 
Get τὸ $00, τοῦτο τῷ νῷ δύναται τὸ ἀγαϑόν, xai ὅπερ τῇ αἰσϑήσει τὸ 
λυπηρόν, τοῦτο τῷ νῷ δύναται τὸ xaxóv* ἀγαϑοῦ γὰρ T, αἴσϑησις dvct- 

λαυβάνεσϑαι οὐχ οἵα τε οὐδὲ χαχοῦ, ἀλλὰ μόνον τοῦ τέρποντος T, ἀνιῶντος, 5 
RW V^ , ΑἹ M ' Y m c , 7 2 , m NN - ΄ 

τὸ δὲ ἀγαϑὸν xal τὸ xaxov τοῦ νηοῦ μόνου χρίνειν ἐστί, νοῦ δὲ οὗ πολλά- 

10 χις εἰρήχαμεν, τοῦ χαὶ τὸν χρόνον ἐφεξῆς προσεννοοῦντος. ἀλλ᾽ ὅμως ἕν οἴεται 
M e M 'N M » ^ μι τ € y M ' b M ' , C/^ τὸ ἡδὺ xai τὸ ἀγαϑὸν εἶναι ἢ αἴσϑησις xoi τὸ λυπηρὸν xol τὸ χαχόν" ἕλχει 10 

γοῦν ἐπὶ τὰ ἡδέα χαὶ ἀπὸ τῶν λυπηρῶν ἀποστρέφει᾽ ὁ νοῦς δὲ ἀντιβαίνει πολλά- 
- 5 ΄ e - » ΄ νων - 5 - M ^ 1 χις ταῖς ἐχείνης δομαῖς ἄλλο tt λέγων τὸ ἡδὺ τοῦ ἀγαϑοῦ xal τὸ λυπηρὸν 

τοῦ χαχοῦ. τῇ δὲ διανοητιχῇ ψυχῇ τὰ μὲν φαντάσματα πρόχειται ὥσπερ 
15 xal τὰ αἰσϑήματα τῇ αἰσθήσει, τὸ δὲ ἀγαϑὸν xal τὸ χαχὸν ὥσπερ ἐχείνῃ 15 

τὸ ἡδὺ xai τὸ λυπηρόν. ὅταν οὖν αὐτὰ συμπλέξῃ οἷον τὸ φάντασμα χαὶ 

τὸ ἀγαϑόν, T, τὸ φάντασμα xal τὸ χαχόν, τότε φεύγει T| διώχει χαὶ ἔοιχε 
^ e N/ ἃ , , N c , 3 ) o 5 Id d ἘΣ τ χαταφάσει f, δίωξις, ἀποφάσει δὲ fj φυγή. ἀλλ᾽ ὥσπερ οὐχ οἷόν τε ἢν 

» » » M 5] Ὁ 5 -ὕ e 9) wX ^ — ^ 

τὴν αἴσϑησιν ἄνευ τῶν αἰσϑητῶν ἐνεργῆσαι, οὕτως οὐδὲ τὸν νοῦν τὸν 90 
^ Ed ! * ie. od [4 E » de - 2 ^ b] [E P . 

30 συμφυῇ τῇ ψυχῇ τῇ ἡμετέρᾳ ἄνευ τῶν ἐχ τῆς αἰσϑήσεως φαντασμάτων 

xai γὰρ ὅταν ὀρέγηται καὶ ὅταν φεύγῃ, προτρέχει πάντως ἢ φαντασία. εἰ 

δέ τις νοῦς μήτε ἐνδεὴς ὥστε ἐφίεσθαι, μήτε ἀσϑενὴς ὥστε φεύγειν, οὗτος 
οὐχ ἂν δέοιτο φαντασίας. ὄρεξις δὲ αἰσϑητιχὴ μὲν ἐπιθυμία, διανοητικὴ 25 Ξ τ "uuu us Jj SET e ES επευσμίας ἡτιχὴ 29 

—- σι d νι “ὩΣ Ὗ —- - ' 

δὲ βούλησις, xal ἢ μὲν τοῦ ἡδέος, ἢ δὲ τοῦ ἀγαϑοῦ, xol τῷ μὲν Ómo- 

25 χειμένῳ ταὐτὸν αἴσϑησίς τε xal ὄρεξις αἰσϑητιχή, τῷ λόγῳ δὲ ἄλλο, ὥσπερ 

xai νοῦς xai βούλησις τῷ μὲν ὑποχειμένῳ | ταὐτόν, διαφέρει δὲ τῷ τί ἦν 909 

εἶναι. οὐχ ἕτερον δὲ τὸ ὀρεχτιχὸν χαὶ τὸ φευχτιχὸν οὔτε ἀλλήλων οὔτε 

τῆς δυνάμεως τῆς αἰσϑητιχῆς, ὥσπερ οὐδὲ τὸ βουλόμενον xal μὴ βουλό- 

μενον οὔτε ἀλλήλων οὔτε αὐτῆς τῆς δυνάμεως τῆς νοητικῆς, ἀλλ᾽ ἢ αὐτὴ [1 

30 δύναμις xal φεύγειν πέφυχε xal διώχειν, ἢ αὐτὴ xoi βούλεσϑαι xal μὴ 

βούλεσϑαι, ὀρέξεις δὲ ἅπαντα ταῦτα: ὀρέγεται γὰρ xal ὅταν φεύγῃ τοῦ 

φυγεῖν, xai ὅταν μὴ βούληται τοῦ μὴ περιπεσεῖν ᾧ μὴ βούλεται. ὃ. τοί- 10 

yov πολλάχις εἰρήχαμεν, τοῦτο πάλιν ἀναληπτέον, ὅτι τῷ νῷ τὰ εἴδη ἐν 

τοῖς φαντάσμασίν ἐστιν, ὥσπερ τῇ αἰσϑήσει τὰ εἴδη ἐν τοῖς αἰσϑήμασι, 
35 xai ἐν ἐχείνοις αὐτὰ νοεῖ. συμβαίνει οὖν αὐτῷ xoi παρούσης τῆς αἰσϑή- 

σεως xal ἀπούσης χινεῖν τὴν ὄρεξιν παραπλησίως. ἣ γὰρ δόξα τοῦ ἀγαϑὸν 15 

ἢ xaxbóv εἶναι ὃ νοεῖ, διωχτὸν αὐτὸ 7, φευχτὸν ποιεῖ, ὁρῶν μὲν γὰρ 

4 τί (post μόνον) om. Os προςνοῇ]} προςεννοῇ ci. Spengel 7 post αἴσϑησις 
ras. Q: add. 7, αἴσϑησις Qs 9 μόνον O o9 om. Q: incl. s 12 γοῦν] 
γὰρ Qs 14 ὑπόκειται ex πρόχειται Q? non interpretatur Arist. 431217 ὥςπερ 

— 431b] τὸ Aeuxóv. 28 post ἂν expunxit «4v Q 21 τὸ φευχτιχὸν etiam 
Arist. L 431218: τὸ om. Arist. rell. φευχτὸν Q: corr. Q? 32 ᾧ ex ὃ Q? 

94 τὰ τῇ αἰσϑήσει εἴδη O 
Comment. in Arist. V,3 "Themist. de anima. 8 



114 THEMISTII DE ANIMA Z [Arist. Γ 4 p. 431*5— 19] 

' PCI ^ 3 τς τ 

τὸν φευχτὸν καὶ συνείς, ὅτι πολέμιος, φεύγει, χαὶ «ἢ δρῶν δὲ ἀλλ᾽ ἑαυτῷ 209 

προβάλλων τὰ φαντάσματα χαὶ προστιϑεὶς τὴν δόξαν ταὐτὸν ποιεῖ. ταῦτα 
^ —€ ^ mM -Ὁ- » F δέ ἐστι τὰ ἔργα τοῦ πραχτιχοῦ νοῦ" τούτου γὰρ τὸ κινεῖν τὴν ὄρεξιν, ἐπεὶ 90 

(€ ϑεωρητιχὸς νοῦς Ἰηνώσχει μόνον. ἔστι μέντοι χαϑάπερ τῇ αἰσϑήσει 

5 à ἡδὺ x«l τὸ λυπηρόν, οὕτως αὖ πάλιν τῷ ϑεωρητιχῷ τὸ ἀληϑὲς καὶ τὸ 
ψεῦδος, τὸ ἀληϑὲς μὲν ἀντὶ τοῦ ἀγαϑοῦ, τὸ ψεῦδος δὲ ἀντὶ τοῦ χαχοῦ, 25 

διαφέρει δὲ ὅτι τὸ μὲν ἀληϑὲς ἁπλῶς ἀληϑές, χαὶ τὸ ψεῦδος παραπλησίως, 

τὸ δὲ ἀγαϑὸν τινὶ xai τὸ ἡδὺ τινί, ὥστε 6 μὲν ϑεωρητιχὸς τὸ ἁπλῶς 
e eN at , —- ^ y^ ^ A , € A , 

ὃ δὲ πραχτιχὸς τὸ τινί. νοεῖ δὲ ἄλλως μὲν τὰ χαϑ᾿ αὑτὰ νοητά, 
10 ἄλλως δὲ τὰ ἀφαιρέσει λεγόμενα, τὴν "Y ἣν λέγω xoi τὴν ἐπιφάνειαν | 830 ς τὰ ἀφαιρέσει λεγόμενα, τὴν γραμμὴν λέγω χαὶ τὴ οανε 

χαὶ ὅση ὕλη γεωμετρίας: ταῦτα γάρ ἐστι μὲν πέρατα τῶν σωμάτων τῶν 210 

φυσιχῶν, νοεῖ δὲ αὐτὰ οὐ συλλαμβάνων τὸ φυσιχὸν σῶμα, ὥσπερ εἰ τὸ 
; 

A ^ q&p dv τὸ μὴ δυνάμενον ἄνευ τῆς ῥινὸς ὑποστῆναι χωρὶς τῆς ῥινός. νῦν 

15 δὲ ἐπὶ τοῦ σιμοῦ μὲν τοῦτο ποιεῖν ἀδυνατεῖ: ὁ γὰρ λόγος τοῦ σιμοῦ τὴν 

ῥῖνα περιλαμβάνει" ῥινὸς γὰρ πάντως xal σαρχὸς χοιλότης ἐστὶν T σιμότης; 
αὐτὸ δὲ τὸ χοῖλον xai τὸ χυρτὸν χαὶ τὴν εὐθεῖαν xal τὴν χεχλασμένην 10 

χαὶ τὸ τρίγωνον xai τὸ τετράγωνον οἷός τέ ἐστι xa ἑαυτὰ ϑεωρεῖν, χαίτοι 

μὴ xa9' αὑτὰ ὑφεστῶτα. αἴτιον δὲ ὅτι εἰ xal μὴ χεχώρισται τὰ τοιαῦτα 

50 τῶν σωμάτων τῶν φυσιχῶν, ἀλλ᾽ ὃ λόγος αὐτῶν χαὶ τὸ τί ἦν εἶναι τὴν 
σ » , A - ia M ) e , Α , 

ὕλην οὐ συνεφέλχεται. διὰ τοῦτο οὖν τὰ χαϑ᾽ ὑπόστασιν μὴ χεχωρισμένα 15 

ὃ νοῦς ἑαυτῷ δύναται ποιεῖν χεχωρισμένα πρὸς τὴν τοῦ ποσοῦ ϑεωρίαν, 
ἢ ϑεωρία δὲ τοῦ ποσοῦ οὐ δεῖται τοῦ φυσιχοῦ σώματος οὐδὲ τῶν ὑπαρχόν- 

5. ^ ^ v , - , * ii ! , P. "^ F Ψ - 

των αὐτῷ παϑῶν ἢ φυσικόν, οἷον ϑερμότητος T, ψυχρότητος T, ξηρότητος 90 

25 ἢ ὑγρότητος, ἀλλὰ τῶν διαστημάτων αὐτοῦ μόνον xal τῶν περάτων. χαὶ 
των mv , ' , Ἁ , —- » διὰ τοῦτο γεωμετρία xal ἀριϑμητιχὴ μάλιστα τῶν ἐπιστημῶν ἀφεστήχασι 

τῆς φυσιχῆς ὕλης, ὅτι δίχα τοῦ παρασυνθεωρεῖν αὐτὴν προΐασιν αὐταῖς αἱ 
, ^ 7» ᾿ ᾿ - E) ΄ ΄ ^, σ &. cene E: ἀποδείξεις: διὸ xal τῆς αἰσθήσεως ἥχιστα προσδέονται, ὅτι xal ὕλης" 95 

ἀστρονομία δὲ xal μουσιχὴ πειρῶνται μὲν xal αὐταί, οὐχ ὁμοίως δὲ 

80 ἐξευποροῦσιν, ἀλλ᾽ f$ αἴσϑησις αὐταῖς xoi ἀρχὴ xoi τέλος τῆς ϑεωρίας. 
i] M ν᾿ 5» 5 , ey - , ^ ' A , 

Τὰ μὲν οὖν ἐξ ἀφαιρέϊσεως οὕτω νοεῖ: εἰ δὲ xai τὰ φύσει χεχωρι- 9l] 

σμένα χαὶ τὰ ἁπλῶς ἄυλα εἴδη οἷός τέ ἐστι νοεῖν ἐν τῷ σώματι ὧν χαὶ μὴ 
χεχωρισμένος μεγέϑους, σχεπτέον μὲν χαὶ ὕστερον, ῥητέον δὲ xal νῦν" 
]» 4| »^ » 3 ὃ M v δόξεις γὰρ ἂν εὔλογον εἶναι, χαϑάπερ ἐχεῖνος ὃ ϑεῖος νοῦς χωριστὸς ὧν ὃ 

35 xai ἐνεργεία οὐδὲν νοεῖ τῶν ἐνύλων, μηδὲ τὸν ἔνυλον νοεῖν τι τῶν χεχωρι- 

0 
, € NA ὃ - ^ $ Χ e * 5 A Y , 

σμένων. ὃ ὃὲ ϑεῖος νοῦς οὐδὲν νοεῖ τῶν ἐνύλων εἰχότως: οὐ γὰρ ἔχει δύ- 

1 τὸν φευχτὸν P ut Arist. plerique: τὸ φευχτὸν QO: τὸν φρυχτὸν Q?s et Arist. LS 

9 αὑτὰ Q9C: αὑτὸν ΡΟ 10 λέγω om. Q: incl. s 13 χορίξειν Q: corr. 6] 

7| τῆς — (14) ῥινός om. Q 19 xai om. Q 20 τῶν ante σωμάτων om. s typoth. 

errore αὐτῶν] αὐτοῦ Q 21 τὰ xa9' ὑπόστασιν μὴ χεχωρισμένα] vid. legisse 
τὰ μαϑηματιχὰ οὐ χεχωρισμένα τῇ ὑποστάσει ut Arist. LW: τῇ ὑποστάσει om. Arist. 

rell. 2 post ὅτι add. καὶ Cs αὐταῖς] αἵ supra ras. Ὁ 90 ἐπευπο- 

ροῦσιν Qs 99 μηδὲ --- (36) ἐνύλων om. C 
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7 E d td , - 

ναμιν ἢ τῶν στερήσεων ἀντιλήψεται, χαὶ τοῦτο οὐχ ἣν ἐλάττωμα αὐτοῦ 911 
» ) ΄ , 3 mX A ^ M , , M. A 5 NIA -Ὁ ἀλλ᾽ ὑπεροχή" οὐδὲ γὰρ τὴν τοῦ φϑείρεσϑα!: δύναμιν ἔχει xal οὐ διὰ τοῦτο 
τῶν ἐχόντων αὐτὴν ἐλαττοῦται. ὅπερ οὖν ἔφην, εἰ οὗτος μηδὲν τῶν 
, F^ 3 - Ὁ» Ἃ » ,* a bI * »y * P - »y- ἐνύλων νοεῖ, δόξειεν ἂν ἀχόλουϑον εἶναι μηδὲ τὸν ἔνυλον νοεῖν τι τῶν ἔξω 
- [sd , A * ^ d » 1 - , d - ' "m 

5 τῆς ὕλης. οὐ μὴν ἀληϑὲς τοῦτο: ἔχει γὰρ οὗτος δύναμιν τοῦ νοεῖν χαὶ 1 
' » KCN Fb C ^. ^ A à ^ a Ψ, ^ A E p NEU ἔα en Σ Ὁ 

τὰ ἄυλα παντελῶς. ὃς γὰρ xai τὰ &voÀa εἰδὴ χωρίζων τῆς ὕλης νοεῖ, 

δηλονότι πέφυχε μᾶλλον τὰ χεχωρισμένα νοεῖν: ἢ γὰρ ἐλάττωσις αὐτῷ πρὸς 
^ - d b e ΑΕ ΟΥ̓ pa A - A v» »- **3 ) e ' 

τὸν ϑεῖον νοῦν οὐχ ὅτι μηδέποτε δύναται νοεῖν τὰ ἄυλα εἴδη. ἀλλ᾽ ὅτι μὴ 20 

συνεχῶς χαὶ ἀεί. 
d - ΄ d ^ M 

10 8. Ταῦτα μὲν οὖν πολλάχις émtoxemtéov: νῦν δὲ περὶ Ψυχῆς τὰ 

λεχϑέντα συγχεφαλαιώσαντες εἴπωμεν πάλιν, ὅτι ἢ ψυχὴ τὰ ὄντα πώς ἐστιν 

ἅπαντα. ἣ (àp αἰσϑητὰ τὰ ὄντα T, νοητά. ἔστι δὲ ἢ μὲν xav. ἐνέργειαν 
P] ΄ ΤῸ » ΄ e NN ΡΝ Ἂν ΖΕ ' 3x ; - z ἐπιστήμη τὰ ἐπιστητά, T, δὲ xav ἐνέργειαν αἴσϑησις τὰ αἰσϑητά. πῶς 25 

δὲ τοῦτο, εἴρηται μὲν xai πρότερον ἱχανῶς, νῦν δὲ xai ἕτερόν τι προσλη- 
, 

0 
£ a X [4 Ἁ b ^ 1 C 2 , “4 ^ÓN ! ' 

15 πτέον. τὰ ὄντα τοίνυν tà μὲν δυνάμει τὰ δὲ ἐνεργεία, οὕτω δὲ xat ἢ ψυχὴ 

1 
, 

τῆς αἰσϑήσεως xai τοῦ νοῦ, μὴ ἐνεργῇ δέ, δυνάμει ἐστὶ τὰ ὄντα, ὅταν δὲ 
, - - [r4 , , » , 9 MI ^ ^N , 

ἐνεργῇ ταῖς ἕξεσιν ἀμφοτέραις, ἐνεργείᾳ ἐστὶ τὰ ὄντα. χαλῶς δὲ λέγομεν 5 
δ » 

ὶ 
A » ᾿ e ' z A JF "n M A y M ' ^ 

τὰ ὄντα εἶναι ἅπαντα τὴν ψυχήν τὰ γὰρ εἴδη ἐστὶ τὰ ὄντα xol χατὰ τὸ 

90 εἶδος ἕχαστόν ἐστιν ὅ ἐστιν, ἢ δὲ ὕλη γενέσεως ἦν μᾶλλον αἰτία xol τοῦ 

Ἰίνεσϑαι, οὐ τοῦ εἶναι: ἢ μὲν γὰρ ἄπαυστος por, τῶν σωμάτων διὰ τὴν 
ey , , Y σ A , , 5 5 , , δὰ ΟὟ A 7M 

ὅλην, ἀτρεμίζει δὲ ἕχαστον xal ταὐτόν ἐστιν ἐπί τινα χρόνον διὰ τὸ εἶδος. 10 
-»Σ-᾿ EY » , - δον ^ — 

χαλῶς οὖν λέγεται τὰ ὄντα πάντα εἶναι τὴν ψυχήν, ἐπειδὴ τὰ εἴδη τῶν 

ὄντων πάντων λαμβάνει τῷ τε νῷ xat τῇ αἰσϑήσει, xai γίνεται αὐτοῖς T, 

95 αὐτή. ίνεται ὃὲ οὐχ ὅλοις τοῖς πράγμασιν T, αὐτή οὐ γὰρ λίϑος ἐν τῇ 
,F ! - 5 Χ -Ὁ δ w* ρίξει λε ju ,F : EA »- P. ΥΣ E 9 ΕΙΣ ! MT. - ψυχῇ οὐδὲ πῦρ οὐδὲ γῇ. λείπεται τοίνυν τὰ εἴδη γίγνεσϑαι τὴν ψυχήν, 15 

χαὶ οὐδὲν χωλύει λόγον λόγῳ συναρμόζεσϑαι xoi μορφὴν μορφῇ, ὥστε ἢ 
/, 

ψυχὴ ὥσπερ ἣ χείρ. xai γὰρ T, χεὶρ ὄργανον ὀργάνων, QU οὗ χρώμεϑα 
- LS ^, e ' TN ^w RC -— τοῖς ἄλλοις ὀργάνοις, xol T, ψυχὴ εἶδος εἰδῶν ᾧ ἀντιλαμβανόμεϑα τῶν 20 

5, δν.-" , D! , M ^ , A »- , , 

30 ἄλλων εἰδῶν. μήποτε δὲ οὐ τῷ λαμβάνειν μόνον τὰ εἴδη πάντα λέγεται 

χαλῶς εἶναι τὰ ὄντα ἣ ψυχή, ἀλλὰ xal τῷ ἐντιϑέναι τὰ εἴδη τῇ ὕλῃ. 
1 

[od ΄ , e M f? 9 —ni - -—* ς "n Y αὕτη γάρ ἐστιν ἢ τὴν ὕλην μορφοῦσα ποιχίλαις μορφαῖς: ἣ γὰρ ζωὴ 
ἤ ^ y ταύτης ἢ πολὺ [τῆς ὅλης] εὐστέρα μὲν ἐπὶ τῶν ζῴων. ἀμυδροτέρο παρὰ ταύτης ἣ πολὺ [τῆς ὕλης] τρανεστέρα μὲν ἐπὶ τῶν ζώων, ἀμυδροτέρα τῷ ὧι 

ὃὲ ἐπὶ τῶν φυτῶν x«i τῶν στοιχείων. 

35 Οἷς δὲ οὐδὲν εἶναι πρᾶγμα δοχεῖ παρὰ τὰ μεγέϑη τὰ αἰσϑητὰ 
χεχωρισμένον, τούτοις ἀχολουϑεῖ τὰ νοητὰ εἴδη τίϑεσϑαι ἐν τοῖς εἴδεσι τοῖς 

2 τὴν om. € χαὶ ob scripsi: xoi PQs: ἀλλ᾽ οὐ C 4 δόξειεν] δόξειέ γ᾽ (γ᾽ ex 
γὰρ) Q?s 11. 12 ἐστιν ἅπαντα. ἣ γὰρ] ἐστιν’ πάντα γὰρ ἢ Arist. E 16 τὰ μὲν 

— ἐνεργείᾳ] legit 431525 τὰ δυνάμει ---τὰ ἐντελεχείᾳ ut Arist. vulg.: δυνάμεις --- ἐντε- 
λεχείας EL 11 ἐνεργῇ Ο'Ο: ἐνεργεῖ PQ ὅταν---(18) ἀμφοτέραις] ἐνεργοῦσα δὲ C 

18 post ἐνεργείᾳ add. ἤδη Cs καλῶς ---(19) ὄντα om. C 19 post χαὶ add. 

γὰρ Cs 24 τε om. C 25 ante λίϑος add. ὁ Arist. vulg.: om. Arist. EL 
21 λόγῳ λόγον Cs 89 πολὺ Victorius: πολλὴ τῆς ὕλης delevi 95 τοῦ 

αἰσϑητοῦ C 
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coi νῆρη τοιαῦτα δὲ τὰ | τῇ ἀφαιρέσει λεγόμενα xal ὅσα τῶν αἰσϑητῶν 913 
Ἁ b! o , m ἘΝ eo 2 ἣν ἕξεις xol πάϑη x x x τὰ δὲ ὥσπερ συμπεφυρμένα τῇ ὕλῃ, ἅπαντα δ᾽ οὖν 

ὅμως αὐτῆς icis σηυεῖον δέ: ὃ γὰρ ix γενετῆς τυφλὸς xal χωφὸς 
οὐχ ἂν υάϑοι γεωμετρίαν, μήποτε δὲ οὐδ᾽ ἂν φαντασϑείη χύχλον T, τρίγω- ὃ 

* , 

5 vov, εἰ μὴ Üspubv ἴσως xai ψυχρὸν xai γλυχὺ xal πιχρὸν xal (c) τὸ 
$; € ^ Ἁ - is! ' 5 , M bi [4] ^N ' ' M εὐῶδες xal τὸ δυσῶδες, ἃ xai αἰσϑάνεται. χαὶ τὸ ἕν OE χαὶ τὰ δύο uai 

ἀριϑυὸν ἐχ τῶν αἰσϑητῶν ὃ νοῦς ἐξ ἀρχῆς ἐρανίζεται. διὰ τοῦτο οὖν n gs 

xal νῦν ὅταν ϑεωρῇ τὰ τοιαῦτα ἀνάγχη αὐτᾷ ἅμα φαντάσματι ϑεωρεῖν" 10 
[! 

c1 e - 2 
ΝΣ 

ἕω 

τὰ γὰρ τανε Ἐν ὥσπερ αἰσϑήματά ἐστι πλὴν ἄνευ ὕλης. 

10 Ἕστι δὲ τὰ μὲν χατὰ συμπλοχὴν λεγόμενα xoi νοούμενα φανερῶς 
ἕτερα τῶν φαντασμάτων: ἡμέρας μὲν và p xai φωτὸς τὰ αὐτὰ φαντάσματα 15 

μένει ἐν τῇ ψυχῇ, συμπλέχει δὲ αὐτὰ ὁ νοῦς ποιχίλως ἐν τῷ “εἰ ἡμέρα 

( ἐστι᾿ χαὶ ἐν ὧν “ἡμέρα ἐστὶ χαὶ φῶς ἐστι χαὶ ἐν τῷ “ἡμέρα 
μέν ἐστι, φῶς δὲ οὐχ ἔστι᾽ xal ἐν τῷ “ἔστω ἡμέραν εἶναι χαὶ φῶς slvat: 

σαι at συμπλοχαὶ διαφέρουσιν ἀλλήλων τε χαὶ τῶν φαντασμά- 

di ηϑὲς xoi τὸ ψεῦδος χατὰ τὴν συμπλοχήν, ἐν ταῖς φαντασίαις 

δὲ οὔ. xà “δὲ pur χαὶ πρῶτα νοήματα τί διοίσει τοῦ μὴ φαντάσματα 

οὐδὲ τἄλλα φαντάσματα, ἀλλ᾽ οὐχ ἄνευ φαντασμάτων: οὐ γὰρ 25 

ταὐτὸν τό τε νόημα τὸ ἀπὸ τοῦ Σωχράτους xai f, φαντασία, ἀλλὰ τὰ μὲν 

20 φαντάσματα τύπος τις χαὶ ἴχνος αἰσϑήσεως χαὶ ὥσπερ πεῖσις, εἴ μοι τὴν 
πεῖσιν νοοίης ὡς πολλάχις προειρήχαμεν, τὸ vor γεια τοῦ νοῦ 914 

περὶ τὸ φάντασμα ὑποχείμενον. ταύτῃ τοι χαὶ ποιχίλως αὐτῷ χρῆται χαὶ 

ταῖς πτώσεσιν ἐξαλλάττων xal τοῖς ἄρϑροις. 

΄ 20 

GEMIXTIOY ΤΩΝ APIETOTEAOYX IIAPAOPAXEQN ΠΕΡῚ VYXHX ὁ 

25 ΛΟΓῸΣ EBAOMOX. 

θὲ bate 8 voy τῶν ζώων χατὰ δύο ὥρισται μάλιστα δυνάμεις, 
τήν τε pti αὕτη δέ ἐστι διανοίας ἔργον xai αἰσϑήσεως, xal τὴν χινητικὴν 10 

τῆς χατὰ τόπον χινήσεως, περὶ μὲν αἰσϑήσεως xat νοῦ διωρίσϑω τέως τοσαῦτα" 
τὶ ͵ 

80 Ψυχῆς xal τοῦτο χωριστὸν χατὰ μέγεϑος ἣ χατὰ λό ἢ πᾶσα T, boy 1 ψυχῆς χαὶ τ χωριστὸν χατὰ μέγεϑος ἢ χατὰ λόγον, T, πᾶσα T, ψυχή" 15 
, , , 

xai εἰ μόριον, πότερον ἕτερον παρὰ τὰ λέγεσϑαι εἰωϑότα οἷον τὸ λογιστιχὸν 

epi ὃὲ τοῦ χινοῦντος τί ποτέ ἐστιν, ἑξῆς σχεπτέον, πότερον ἕν τι μόριον τῆς 

2 post πάϑη lacuna, quam satis probabiliter explet Z ἀλλὰ τὰ μὲν ὥσπερ ἀφιστάμενα (melius 

ἀφεστηχότα) μᾶλλον τῆς ὕλης, cf. p. 114,26 ὥσπερ] ὡς C 5 c] 8 ὡς 

addidi " ἐξ ἀρχῆς om. C 8 φαντάσματι etiam. Arist. E (t in ras): φάντασμά 

tt aut φαντάσματα Arist. rell. 10 λεγόμενα] τυπούμενα Qs 11 γὰρ suprascr. 

Q? 12 el Q?C: om. PQ 1" τῇ τίνι Arist. EL φαντάσματα] φάντασμα 
C ut Arist. E 18 τἄλλα scripsi ex Arist.: ταῦτα 22 πιχίλως Q 

29 πτώσεσιν] προτάσεσιν O ἐξαλάττον Q (aut ὦ ex o) 24 de titulo v. Praef. 
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& le ᾿ (1.5 , M ΄ [4 , $ - I xai ϑυμιχὸν xol ἐπιϑυυνητιχόν, ἣ τούτων ἕν τι. χαΐτοι qs αὐτὸ τοῦτο 914 
ἐποοίαν ἔχει πολλή ἤἥτερον δεῖ μόρια λέγειν ψυχῆς μεγέϑει x«l τό ἀπορίαν ἔχει πολλήν, πότερον δεῖ μόρια λέγειν ψυχῆς μεγέϑει xol τόπῳ 
διεστηκότα, ἣ δυνάμεις πλείους ἐν ταὐτῷ ὑποχειμένῳ διαφερούσας, ὥσπερ 90 i ELA i à i ' ? : 

M ΄ - , CN 

εἶχεν ἐπὶ τοῦ υήλου τὸ | ykoxb x«l τὸ εὐῶδες xol τὸ λευχόν. εἰ Oi 915 

ὃ μόρια, πόσα ἄρα τὸν ἀριϑμόν, xol εἰ μόνα τὰ τρία, ὡς τίϑενταί τινες. 7, 

χαὶ πλείω. σχεδὸν γὰρ οὐχ εὐαρίϑμητα φαίνεται τὰ μέρη τῆς ψυχῆς, εἰ 
τοιαύτας λαμβάνοι τις τὰς διαφοράς, αἷς τὸν ϑυμὸν χαὶ τὴν ἐπιϑυμίαν χαὶ 

τὸν λογισμὸν χωρίζουσι" φαίνεται γὰρ ἄλλα μόρια μείζω διάστασιν ἔχοντα 

τούτων" τὸ γὰρ ϑρεπτιχὸν ὃ xal τοῖς φυτοῖς ὑπάρχει xai πᾶσι τοῖς ζώοις, μαχρῷ 

10 μᾶλλον τῶν τριῶν διενήνοχεν T, τὰ τρία ταῦτα ἀλλήλων, χαὶ τὸ αἰσϑητιχὸν δὲ 10 

παραπλησίως" οὔτε γὰρ ὡς λόγον ἔχον αὐτό, οὔτε ὡς ἄλογον παντελῶς ϑετέον. 
χαϑὸ μὲν γὰρ χρίνει τὰς ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς διαφορὰς xol ἀφορυ,»ὴ χαὶ ἐπιβάϑ χαϑὸ μὲν γὰρ χρίνει τὰς ἐν τοῖς "τοῖς διαφορὰς xoi ἀφορμὴ xai ἐπιβάϑρα 

, - , Ἢ Ὁ » /- e - X my, s $8 

γίνεται τῷ λόγῳ, χατὰ τοῦτο ἄν δόξειε νοῦ χοινωνεῖν: χαϑὸ δέ ἐστιν οὐδὲν 

ἔλαττον ἐν τοῖς ἀλόγοις ζώοις, ταύτῃ δὲ αὖ πάλιν ἄλογον ἂν νομισϑείη. 15 

15 ἔτι δὲ τὸ φανταστιχὸν τῷ μὲν εἶναι (xa) χατὰ τὸν λόγον ἕτερον τῶν εἰρημένων" 

εἴπερ δὲ τὰ τρία μέρη μόνα τουτέστι τὰ λεγόμενα τῆς ψυχῆς, T, τῷ λόγῳ 
συνταχτέον αὐτὴν T, τῇ ἐπιϑυμίᾳ T, τῷ ϑυμῷ. πρὸς ἅπασι δὲ τοῖς εἰρη- 20 

μένοις τὸ ὀρεχτιχόν, ὃ xal τῷ λόγῳ πάμπολυ διαφέρει xol τῇ δυνάμει χαὶ 
τῇ ἐνεργείᾳ τῶν προειρημένων ἁπάντων, ἕν τιϑείη τις ἂν τῶν τριῶν: χαὶ 

20 γὰρ ἄτοπον ἴσως τὸ διασπᾶν ταύτην τὴν δύναμιν xal τιϑέναι αὐτὴν καὶ ἐν 
- , » - 3^ 7 - , E 

τῷ λόγον. ἔχοντι xol ἐν τῷ ἀλόγῳ, xol μὴ ποιεῖν xai ταύτην χωρὶς ὥσπερ 2 
5 £ σ P) ) e PE. , ’, X - ' ΄ * 

ἐχείνων ἕχαστον. ἀλλ᾽ ὅϑεν ἐξετραπόμεϑα, τί τὸ χινοῦν χατὰ τόπον τὸ 
πππρΠοΠρᾳἀΦΖπΠΠυηυ τ ν  3ὸ y Qut ; ecc ae he f ap ζῶόν ἐστι; τὴν μὲν γὰρ κατὰ αὔξησιν χίνησιν xol φϑίσιν τὸ πᾶσιν ὑπάρχον 

^ - ^ : ' ^ o 

δόξειεν dy χινεῖν, λέγω δὲ τὸ γεννητιχὸν xal ϑρεπτιχόν, σχεπτέον δὲ ὕστερον 

[I 

25 χαὶ περὶ ἀναπνοῆς | χαὶ ἐχπνοῆς, ὑπὸ τίνος γίνονται δυνάμεως, xol περὶ 916 
ὕπνου xol ἐγρηγόρσεως" χινήσεις γὰρ xol αὗται xal ἀλλοιώσεις τοῦ ζώου. 

ἀλλ᾽ ὅ γε προυϑέμεϑα ἐξ ἀρχῆς περὶ τῆς χατὰ τόπον χινήσεως, τί τὰ σα. 6 Υ̓ τρ ει ΞΘ ρχ i περ Ὡς cot 60 j9e«s, co 

xwoüy τὸ ζῶον τὴν πορευτιχὴν χίνησιν ἐπισχεπτέον. 
“ Y i d (s y , , πω Y - , 1 / 

ὅτι μὲν οὖν ἢ ϑρεπτιχὴ δύναμις οὐ χινεῖ τὸ ζῶον ταύτην τὴν x(vm- 
30 ctv, δῆλον" αἰεὶ γὰρ ἕνεχαά τινος fj χίνησις ἢ χατὰ τόπον xol μετὰ φαντα- 

σίας xol διώξεως T, φυγῆς τοῖς μὴ βία χινουμένοις ἀλλ᾽ ἑχουσίως: ἢ 
ϑρεπτιχὴ δὲ φαντασίας ἄμοιρος παντελῶς, διὰ τοῦτο δὲ χαὶ ὀρέξεως: πᾶσα 10 

γὰρ ὄρεξις ἐπ’ αἰσθήσει xal φαντασίᾳ. ὀρεγόμενα μὲν οὖν τῆς τροφῆς 
ἐπ᾿ αὐτὴν χινεῖται τὰ ζῶα" οὐ μὴν διὰ τοῦτο ταὐτὸν T, ϑρεπτικὴ δύναμις 

ex 

- n" — 5 M - f e , Y - - ^ € A n [2 ES 

35 τῇ ὀρεχτιχῇ σημεῖον δέ: ἐν γὰρ τοῖς φυτοῖς ἢ ϑρεπτιχὴ μέν ἐστιν, ἣ 15 
j y X 37 - c 3-4 ^ y ^N ΄ σον 5 ὀρεχτιχὴ δὲ οὐδαμῶς, διότι μηδὲ αἴσϑησις μηδὲ φαντασία. εἰ δ᾽ Tv ἐν 
τῷ ϑρεπτιχῷ τὸ χατὰ τόπον χινητιχόν, εἶχεν ἄν τι μόριον ὀργανιχὸν πρὸς 

τὴν χίνησιν τὴν πορευτιχὴν τὰ φυτά: οὐδὲν γὰρ μάτην ἣ φύσις δίδωσιν. 

2 τῆς ψυχῆς Arist. EL 4 γλυχὺ] ἡδὺ Qs λαμβάνει Qs τὰς om. QOCs 
ὃ φανεῖται Arist. E 18 χοινωνικὸν C 15 ante τῷ add. ὃ Arist. praeter E 

τῷ] τὸ Arist. EL «ai addidi 22. 23 τὸ ζῶον κατὰ τόπον Os 29 αὔξησιν] 

αὔξην Arist. E 24 χαὶ ϑρεπτιχὸν om. Arist. EL . . 2'1 τί om. Arist. E 
28 πορευτιχὴν] τοπιχὴν Q 99 μὲν om. O 
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ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ αἰσϑητιχὸν ταὐτὸν τῷ χατὰ τόπον pu πολλὰ γὰρ τῶν 910 
,F Ὡ Ψ 08V 

( τέλους οὐδὲ δύ- S ζῴων αἴσϑησιν υὲν τ υόνιμα δ᾽ ἐστὶ xai ἀχίνητα διὸ 

γαμιν ἔχοντα τοῦ χατὰ τόπον χινεῖσϑαι- μάτην γὰρ ἂν UN j 0& φύσις 

ἄμφω xav ἴσον φυλάσσεται xul τὸ μάτην τι προστιϑέναι xoi τὸ ἐλλείπειν 3ὅ 

5. τι τῶν ἀναγχαίων, po iy τοῖς πηρώμασι xoi ἀτελέσι. τὰ OE τοιαῦτα 

τῶν ζώων τέλεια χαὶ οὐ πῆ ρομαξο ἐστι. σημεῖον δέ, ὅτι γεννητιχὰ - ἑτέρων 

τοιούτων χαὶ ἀχμὴν ἔχει χαὶ φϑίσιν. ἀλλὰ ie οὐδὲ EO λογιστιχὸν χαὶ ὃ 
r 

΄ - ΄ - 2 Y ' e - ε ἧ, UR " ^ χαλούμενος νοῦς ἐστιν ὁ χινῶν’ ἐπεὶ γὰρ διττὸς 6 νοῦς, ὁ μὲν ϑεωρητιχὸς 30 
zs - -Ὁἢ »-ὉΌ΄)' ' ΄- M » 

οὐδὲν | ϑεωρεῖ τῶν πραχτῶν οὐδὲ περὶ φευχτοῦ χαὶ ὀρεχτοῦ διανοεῖται, ἣ 217 
, Ld 

10 χίνησις δὲ ἢ χατὰ τόπον T, φεύγοντος ἣ διώχοντος. ὃ δὲ πραχτιχὸς νοεῖ 
, M , /, CN 5 »y “- , y -Ὁ — 

μέν τι περὶ τούτων, χύριος δὲ οὐχ ἐστι τῆς χινήσεως. πολλάχις γοῦν τι 8 
- M vA N 3 p ^ bi P , y^ «4 ΄ 

διανοεῖται φυγῆς ἄξιον xal οὐ φεύγει, οἷον σεισμὸν ἢ ϑηρίον, ἀλλὰ πάλλει 
^ , s ; « , -Ὁ 

υὲν i χαρδία xoi φρίττουσιν at τρίχες, μένει δὲ ἐν τῷ τόπῳ τὸ ζῶον" 
eim ^N , , M 

πολλάχις δὲ xol δύ τι λογιζομένου μόριον μέν τι τοῦ σώματος Guvat- 
Ὧν -2 5 AL. RNC cs ' IR 2r Ὁ κΚ [s 4e ΜᾺ ΠΡ —— M JJ C o7 15 σϑάνεται, ἠρεμεῖ δὲ ὅλον τὸ ζῶον. αἴτιον δέ, ὅτι τὰ φοβερὰ xal τὰ fia 10 

οὐ μόνον παρόντα xoi μέλλοντα διανοεῖται, ἀλλὰ xoi παρεληλυϑότα ἐνίοτε 
^ , Á, e » ς - ( 9x 2 A A T - , E 3 7T 

xoi μάλιστά γε 6 ἄνϑρωπος, χινεῖσϑαι Oi ἐπὶ τὰ παρελθόντα οὐχ οἷόν τε. 

οὐχ ἔστιν οὖν ἢ νόησις χυρία τοῦ μεταβαίνειν, πολλάχις ὃὲ wol φανερῶς t5 

(η. 

, E M - ^ , » ii ^ 

πιτάττοντος τοῦ νοῦ xal χελευούσης τῆς διανοίας φεύγειν ἡ διώχειν οὐ 

90 χινεῖται τὸ ζῶον χατὰ τὸν νοῦν, ἀλλὰ χατὰ τὴν ἐπιϑυμίαν, ὥσπερ ὃ dxpa- 

τής. οὐχ ἄρα ὃ νοῦς οὐδὲ ἢ ἐπιστήμη χινεῖ τὸ ζῶον ταύτην τὴν χίνησιν. xai 
1 DAMEN ques [27 / M y. "E. , 42578 A Ls ke ΞΕΡῸ 

γὰρ ἄλλως ὁρῶμεν, ὅτι συμβαίνει τὸν ἔχοντα τὴν ἰατριχὴν μὴ ἰατρεύειν, χαὶ 20 
Ἢ , ^ e LN r2 , [2 Lets or » 7 e “- 

τὸν ἔχοντα τὴν ἱππιχὴν wj ἱππεύειν, ὡς ἑτέρου τινὸς ὄντος χυρίου τοῦ χινεῖ- 
€ DA ) b] “ , M - » E » NUR ON ^ m e , € 

σϑαι, ἀλλ᾽ οὐ τῆς τέχνης Tj τῆς ἐπιστήμης. ἀλλὰ μὴν outs T ἐπιϑυμί 
΄ Q? c N (A , ων , » € , c - 

χαϑ᾽ ἑαυτὴν ταύτης χυρία τῆς χινήσεως, οὐτε ὃ θυμός" ot γὰρ e eic 25 τῷ [b 

ϑυμούμενοι x«i ἐπιϑυμοῦντες ἡσυχάζουσιν ὑπὸ τοῦ λογισμοῦ χατεχόμενοι. 

10. Φαίνεται δὴ τὰ δύο ταῦτα χινοῦντα, νοῦς χαὶ ὄρεξις, [ἢ] εἴ τις 

χαὶ τὴν φαντασίαν ὡς νόησιν τς πολλὰ γὰρ χαὶ ἄνϑρωποι ταῖς φαντα- 918 

σίαις ἀχολουϑοῦσι μᾶλλον ἣ ταῖς ἐπιστήμαις, xai τὰ ἄλογα ζῷα ταύταις 

30 οἰαχίζεται μόναις ἀποροῦντα φρονήσεως, οἷς T, φαντασία γίνεται ἀντὶ νοή- 

σβως. ὅταν δὲ λέγω τὸν νοῦν χινεῖν χατὰ τόπον, τὸν πραχτιχὸν λέγω ὅ 

νοῦν χαὶ ἕνεχαά τοῦ λογιζόμενον ἡ ἐρατὴ διαφέρει 

χοῦ τῇ πολλάχις εἰρημένῃ διαφορᾷ, ὅτι τῷ uiv ᾿ς τέλος ἐνέργεια, τῷ 
- ^ [d . 3 

πραχτιχῷ ὃς ἢ ὄρεξις ἄλλου τινὸς ἕνεχεν παρ᾽ αὐτὴν 

"CN 

ει ὃὲ τοῦ ϑεωρητι- 

τὴν ἐνέργειαν: 6 γὰρ 10 
Ὁ 

, 

35 σχοπὸς ἐφ᾽ ὃν T οτος xal ἢ ὄρεξις, οὗτός ἐστιν ἀρχὴ τοῦ πραχτιχοῦ 
νοῦ: πρὸς τοῦτον γὰρ ὁρῶν λογίζεται xal βουλεύεται πεοὶ τῶν πραχτέων" 

[4] 

' 

t 

M b y , - M a ? [r4 , 

χαι τὸ εσχατον αὐτῷ τὴς νοήησξως, εἰς OQ τστατῶϊι βουλευόυ, 
σ Ἃ 

ενος, ὅπως ἂν 

2. 9 οὐδὲ δύναμιν ἔχοντα] οὐ γὰρ ἔχει δύναμιν C 6 post ὅτι add. ἔστι Arist. E 
9 ϑεωρεῖ óm. C: νοεῖ Arist. praeter EL 10 legit ἡ δὲ κίνησις ut Arist. W: ei δὲ ἡ 
*. Àrist. E: del δὲ 7, ἃ Arist. rell. 14. 15 αἰσϑάνετα! Q 20. 21 ἀχρατὴς 

ex ἀχροατὴς Q 25 χαϑ᾽ ἑαυτὴν post χινήσεως Q 2' ταῦτα δύο Arist. EL 

7, del. Spengel 28 post xoci (alt.) add. οἱ C 29 ἄλογα] ἐν τοῖς ἄλλοις ζώοις 

Arist. 91 αὐτῶν Ὁ 
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Y LA , jM UN Jm A - P 3 M Ys , - A "Cc 

τὸ τέλος περιποιήσαιτο, ἀρχὴ τῆς πράξεως xot αὖ πάλιν τὸ πέρας τῆς 918 
^A e M , 4 ^ , "^ πράξεως f$, τῆς νοήσεώς ἐστιν ἀρχή. εὐλόγως οὖν ἐν τ 

ORPMP ΡῈ τς ἐς πο σσῦν δε de "y T ζητητέον τὴν χινητιχὴν αἰτίαν τῆς πορείας τοῖς ζώοις, λέγω δὲ ἐν ὀρέξει 
e : , M » ^ [t4 M 

xal διανοίᾳ πραχτιχῇ, διότι xal ἄμφω τέλους ἕνεχέν vou ὀρεχτοῦ xni γὰρ 90 
TED T. σ πὰ σα Tu πιὰ ὁ -T [74 5M Y E L^ 

9 Jf QUXJVOVX τὰν XU ὁρξέχτου τινος χαριν XtySt, (0012 οὐὸς ἄνεὺ opzcems, 

e ^ 

εἴπερ τὰ πρός τι πρὸς ἄλληλα. ἕν δή τι τὸ χινοῦν πρώτως τὸ ὀρεχτόν, 
M , (- » ^ : e »Ὰ ἃ - ' ' 

xdi μία f, τούτου ὄρεξις, xoi οὐχ ὡς ἄλλο τι ϑετέον τὸν νοῦν χαὶ τὴν 
Y» » *$ «X ' ὟΝ Ἁ 77^ a3 A ΓΞ ird CN Ἁ b] “Ὁ - Y» » e 

ορξξιν" 000€ («e ἄλλο τ ξιοος τοῦ γἸξνοὺυς, Ἣν 0c χαϊ "ὃν τῷ νῳ ὠρξςις" 25 

ξ 53: 
- 

΄ Y , Y , Ὁ 

7 γὰρ βούλησις ὀρεξις ἥν. εἰ ὃ 

10 ὄρεξις, ἐχίνει δὲ ἄμφω, ἄλλη ἀν τις δύναμις ὑπῆοχεν ἀμφοτέροις χοινή, 
ἧς ἀυφότερα χοινωνοῦντα ἐχίνει τὸ ζῶον, ὡς τῷ δίποδι x«l τῷ τετράποδι 

σ 

ἣν δύο χαὶ ἕτερα ἀλλήλων νοῦς χαὶ (0^ 

ὴ ^n | ἔνε Dv δὲ (. δν vnnc ἡ οὐσίνε "tV (ys nsze-enwec ( τὸ πόδας | ἔχειν. νῦν δὲ ὃ μὲν νοῦς οὐ φαίνεται χινῶν ἄνευ ὀρέξεως 919 
c 3 Ὰ [εξ 5 ' (s a AU M poe C. NA PE Y (HN AUR SEES RS 

(εἴρηται γὰρ ὅτι xal $ βούλησις ὄρεξις), ἢ δὲ ὄρεξις xoi ἄνευ νοῦ" ὄρεξις 

γάρ ἐστι χαὶ ϑυμὸς χαὶ ἐπιϑυμία, χαὶ παρὰ τὸν λογισμὸν χινεῖ πολλάχις. 

15 δῆλον 0& ἐπὶ τῶν ἀχρατῶν, ὅτι τοῦ νοῦ πρὸς τὰ ἀμείνω χινοῦντος ὀρέγον- 5 
ται τῶν φαυλοτέρων. 

-“ Ld , y ^ QN Ὁ ’΄ 3. 

Νοῦς μὲν οὖν ἅπας ὀρϑὸς ὅ γε χυρίως, ὄρεξις δὲ οὐ πᾶσα 0005, ἀλλ᾽ 
» - - —- «Y * ^A 

οὐδὲ φαντασία T, χωρὶς νοῦ, εἰ xai τῷ νῷ πολλάχις αὐτὴν συνετάξαμεν. 
^ M - ^ A ^ ^ "A “ , 

διὰ ταῦτα τοίνυν xtysi μὲν αἰεὶ τὸ ὀρεχτόν, τοῦτο δέ ἐστιν ἣ τὸ ἀγαϑὸν 10 

20 Tj τὸ φαινόμενον ἀγαϑόν: ἀλλὰ τὸν μὲν νοῦν τὸ ἀληϑινὸν ἀγαϑόν, τὸ 
PN ^N ' 3 € , M b! , λ Ξ ' M δῶν d φαινόμενον δὲ τὴν ἐπιϑυμίαν x«i τὸν ϑυμόν: xol γὰρ τὸ ἡδὺ τηνιχαῦτα 

φαίνεται ἀγαϑόν, ὅταν χινῇ τὴν ἐπιϑυμίαν T, τὸν ϑυμόν. οὐ πᾶν δὲ ἀγαϑὸν 15 

χινητιχὸν τῆς ὀρέξεως" οὐ γὰρ τὸ πρῶτον οὐδὲ εἴ τι ἁπλῶς ἀγαϑὸν xoi 
5, 20Ἢ.ἅὕἅΊ - λ M4 

αἴδιον: τοῦτο μὲν γὰρ ἴσως χοινὸν ἅπασι τὸ ὀρεχτὸν χαὶ ἄλλον τρόπον ὃν 

25 ὕστερον ἐπισχεπτέον. νῦν OE τὸ ἑχάστῳ τῶν ζώων αἴτιον τῆς χινήσεως 
Δ e me [24 » ^ ' 2 , b] Χ , αν εἰ Χ 2/5 Ἂς , ^ ἐπιζητοῦμεν, ὅπερ ἤδη τὸ ἐν μέρει ἐστὶν ἀγαθὸν χαὶ τὸ ἐνδεχόμενον xai 30 

, e — ^ 

γενέσϑαι xol μὴ γενέσϑαι, xot τὸ yy, ἁπλῶς ἀλλὰ τινὶ xal ποτὲ χαὶ 

πρὸς τόδε. 
"Oc A: * τῷ A ^A NES e E m N Aj , τι μὲν οὖν T, τοιαύτη δύναμις τῆς ψυχῆς χινεῖ τὴν χατὰ τόπον 

ἢ ΄- -ὉἷὟἷ ^ , x M [n] “ 

30 χίνησιν τὰ ζῷα ἣν χαλοῦμεν ὄρεξιν, φανερόν, xai ὅτι τοῖς διαιροῦσι τὰ 

μέρη τῆς ψυχῆς, ἐὰν χατὰ τὰς δυνάμεις διαιρῶσι χαὶ χωρίζωσι, προσα- 

25 

ριϑμητέον xai ταύτην, ὥσπερ τὸ ϑρεπτιχὸν χαὶ τὸ αἰσϑητιχὸν χαὶ τὸ 

ϑεωρητιχὸν χαὶ τὸ βουλευτιχόν, μεϑ’ ὧν δὴ | χαὶ τὸ ὀρεχτιχὸν τοῦτο 990 
n De op , S UA - H ΄ ^ ΄ 5 ΄ ἊΝ M 

περὶ οὗ ὃ λόγος διώρισε: ταῦτα γὰρ πλείω διενήνοχεν ἀλλήλων T, ϑυμὸς 

2 τοῖς δύο τούτοις] δύο ταῦτα Arist. plerique: ταῦτα δύο Arist. ELW 4 cou scripsi: 

τοῦ ὀρεχτοῦ PQ?: ὀρεχτιχοῦ CQ(?) ὃ ὀρεχτοῦ Q9?C: ὀρεχτιχοῦ PQ(2): legit 
439220 ὀρεχτὸν ut Arist. EL 6 ὀρεχτὸν C: ὀρεχτικὸν PQ: legisse vid. 4332321 

ὀρεχτὸν ut Arist. ELW, cf. p. 120,25 13 ὄρεξις ex ἄνευ ὀρέξεως Q xal ἄνευ 
νοῦ] fort. legit ἡ δ᾽ ὄρεξις χινεῖ xal παρὰ τὸν λογισμόν ut Philop.: καὶ om. Arist. 

14 xai (post ἐστι) om. 9 post ἐπιϑυμία ins. θυμὸς δὲ xoi ἐπιϑυμία Q in marg. 
11 post óp9óc add. ἐστιν Arist. praeter EL 19 ἀεὶ κινεῖ μὲν Arist. EL: ἀεὶ μὲν «vet 

Arist. rell. ὀρεχτὸν Q?s 20 ἀγαϑόν (prius) om. Q: incl. s 25 post τὸ add. ἐν C 

21 post xoi (primum) add. τὸ as 9l τὰς om. C 92 τὸ αἰσϑητιχὸν χαὶ τὸ ϑρεπτιχὸν Q 
χαὶ --- (99) βουλευτιχὸν om. Q 94 πλεῖον (ex πλείω) Q? ut Arist. LSU: πλέον Arist. E 
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A 5 € , A e - , Ἁ ΄ ^ , (y ^25 bil 9 

χαὶ ἐπιϑυμία χαὶ αἱ ταῦτα φέρουσαι τὰ πάϑη δυνάμεις. οὕτω δ΄ ἄν οὐ 290 
ρία μέρη τῆς ψυχῆς εἴη χαϑάπερ λέγουσιν, ἀλλὰ APVT πλείω. πάλιν OE 5 

πὶ τὰ προχείμενα ἐπανιτέον. 
Τί ^ A EMT - ^ PES geri N f "n )) MPa, Ns. ΄ 

Μία οὖν δύναμις ἢ χινοῦσα χατὰ τόπον τὰ ζῶα, ἣν πολλάχις ὠνομάσα- 
Y » ; , ». 5 , » € - σ 

5 pev ὄρεξιν εἴτε λογισμοῦ προηγουμένου εἴτε ἐπιϑυυίας εἴτε ϑυμοῦ: ὥσπερ 
M $$ » , , Ἂν ^ 9r ᾧ ^ 5 Ἁ , - -Ὁ 

γὰρ οὐδὲν ἐχώλυς μίαν εἶναι τὴν Vries ἀρχὴν πέντε οὐσῶν τῶν 10 

αἰσϑήσεων, οὕτως οὐδὲν χωλύξι μίαν εἶναι τὴν ὀρεχτιχὴν δύναμιν, ὃ 
, 

id 

, , S - e Y» » ^N - Ἀ 5 

ἐνεργείας, ἐφ᾽ αἷς T| ὁρεξις. διὰ τοῦτο δὲ συμβαίνει TAM χαὶ ἐναντίας 
» 

ty 
ἀλλήλαις γίνεσϑαι τὰς ὀρέξεις, ὅταν ὃ λογισμὸς διαμάχηται πρὸς τὴν ἐπι- 

10 ϑυμίαν T, τὸν ϑυμόν. γίνεται OE αὕτη ἢ μάχη τῶν ὀρέξεων ἐν τοῖς χρόνου 15 
αἴσϑησιν ἔχουσιν χαὶ μάλιστά γε ἐν ἀνθρώπῳ: οὗτος γὰρ αἰσϑάνεται χρόνου 
x99. αὗτό, τὰ δὲ ἄλλα χατὰ συμβεβηχός, οὐ γὰρ τοῦ χρόνου ἀλλὰ τοῦ 

΄ πάϑους οὗ ἔπαϑε πάλαι!" ἀμέλει τοῦ μέλλοντος οὐδὲν αὐτῶν αἴσϑησιν ἔχε!:, 90 
e ^N ΄ A ΣΕ ia ev ys ENS , ' » , , CH VERIS AES E ^ 
ὅτι μηδὲ πάσχει xt ἐν τῷ μέλλοντι" εἰ μὴ ἄρα ἐν μύρμηξι xai μελίτταις xol 

-" , d -Ὁ ^ , 

15 τοῖς ἀποϑησαυρίζουσι τὴν τροφὴν ἔστι πως χαὶ τοῦ μέλλοντος αἴσϑησις χρόνου. 
Ἁ M" ^ , {ς΄ , ^ , , 3 , A - Ὑ * εν 

ἀνϑρωπος δὲ μόνος ἅμα πρόσσω x«i ὑπίσσω * μόνος γὰρ νοῦν ἔχει ᾧ τὸ 95 
, , - ' NL € NN , M - , 5 , [v4 ^ 

f potxepov ἀριθμεῖ xat τὸ ὑστερῶν, 0 0€ ues 0U010c χρόνος εστιν. στε χαὶ 

^ , ^ “Ὁ , N € ^t M ) Ἃ Fe ^ 5 ν ποιητὴν εἰπὼν τοῦ χρόνου τὸν ἄνϑρωπον ὃ ἐξηγητὴς ᾿Αλέξανδρος οὐχ οἴεται 
y Ὺ — , .4 

φαύλως εἰρηχέναι, ἄντιχρυς ἐπίνοιαν ER ποιῶν τὸν χρόνον, ὑπόστασιν 

20 0& οἰχείαν αὐτῷ μὴ διδούς: οὐχ ὀρϑῶς οὐδὲ ἕπομένως ᾿Αριστοτέλει, εἴπερ | 80 
εἴ προσέχειν τὸ 

E 

τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει. ἀλλ᾽ ὅταν γε ὃ νοῦς δια- 99] 

πιϑυμίαν, [ὧν] 6 μὲν διὰ τὸ μέλλον ἀνϑέλχει, ἢ δὲ 
D b ^N ^ 

ἐεπιϑυυτα τὸ παρὸν 190 οιἰῶχει’ Φᾶιν 

χαὶ ἁπλῶς ἀγαϑὸν διὰ τὸ μὴ dea 

ὃ ς 
,ὕ ^N ^ 5 

μάχηται πρὸς τὴν ἐ 

ται γὰρ τὸ νῦν ἡδὺ χαὶ ἁπλῶς ἡδὺ 5 

nde ἕν μὲν οὖν εἴδει τὸ ὀρεχ- 

eT 
ὧν 

Ἁ 

το 

95 τιχύν, ἕν δὲ xol τὸ πρὸ τούτου τὸ ὀρεχτόν, ὅπερ ἤδη χινεῖ οὐ χινούμενον 
τῷ νοηϑῆναι Tj c Sus ἀριϑωῷ δὲ εἶναι πλείω τὰ χινοῦντα χαὶ ὡς 10 

. ^ M » " e 
ὀρεχτιχὰ οὐδὲν χωλύει. τρία τοίνυν ἐστὶν ὧν χωρὶς οὐχ dv γένοιτο ἢ 

Q^ 

/ (y - , M N , N “Ὁ ' Ux - ' 

χίνησις αὕτη toic ζώοις, M. Dn δὲ τέτταρα, τὸ χινοῦν xai ᾧ xtysi xai τ 

χινούμενον. τέτταρα δὲ εἶπον, ὅτι τὸ χινοῦν διττόν, τὸ μὲν ἀκίνητον ὥσπερ 15 

80 τὸ πραχτὸν ἀγαϑόν, τὸ δὲ χινούμενον χαὶ χινοῦν ὥσπερ ὄρεξιν αὕτη γὰρ 
μ. 

χινεῖ τὰ ζῷα χινηϑεῖσα ὑπὸ τοῦ ἀγαϑοῦ" T γὰρ doin 7 χατὰ τύπον οὐδὲν 

ἄλλο ἐστὶν ἣ τῆς ὀρέξεως εἰς τοὐμφανὲς Tipipube xai ἐνέργεια: ἀλλ᾽ ἐπειδὴ 
M 2 ς m— € M. € δ 2 - -— - -- m "x DAE € τὶ Dn ux παρ᾽ ἑαυτῆς ἔχει τὴν ἀρχήν, ἀλλὰ παρὰ τοῦ πραχτοῦ ἀγαϑοῦ, διὰ 

τοῦτό φαμεν χαὶ χινεῖν αὐτὴν xol χινεῖσϑαι. τὸ χινούμενον δέ ἐστι τὸ 

8 xai etiam Arist. SUV: om. Arist. rell. 9 διαμάχηται] χηται add. Q? 

11 post αἰσϑάνεται add. γε Qs 16 πρόσω Ὁ &ua πρόστω xal ὁπ.) Α 343 
ὀπίσσω] c (alterum) supraser. P: ὀπίσω QC post ὀπίσσω suprascr. λεύσσει Ὁ ex 

L 110 ἔχει νοῦν Cs Τογιραύλῳ Q: corr. Q' 21 Φυσιχῃῇ ἀχροάσει] 

A 10 sqq. 22 post ἐπιϑυμίαν add. τότε τὰς ὀρέξεις ὡς ἔφην ἐναντίας ἀλλήλαις γίνεσϑαι 

συμβαίνει Cs ὧν delevi 29 τὸ νῦν ἡδὺ] legit τὸ ἤδη ἡδὺ ut Arist. plerique: 

ἤδη om. Arist. E 24 οὖν etiam Arist. TVXy: om. Arist. rell. 90 xal χινοῦν 
om. Arist. E 91 legisse vid. ἡ χίνησις ὄρεξις τίς ἐστιν ut Arist. EL: ὄρεξις 
χίνησις Arist. rell. 
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q 

- , M MN , , "e 

ζῶον. τρία μὲν οὖν ταῦτα: τέταρτον δὲ ἐπει ἐν τισι πρὸς τούτοις, ᾧ 929] 
, χινεῖ ὀργάνῳ ἣ ὄρεξις, τοῦτο δὲ ἤδη σωματικόν, xol ἐν τοῖς xotvoic σώμα- 25 

τος χαὶ ψυχῆς ἔργοις ϑεωρητέον [δὲ] περὶ αὐτοῦ δι᾿ ἀχριβείας, νῦν δὲ 

ὅσον ἐν χεφαλαίῳ τοσοῦτον "ilia ὅτι τὸ ὄργανον ᾧ χρῆται πρὸς τὴν 
ice es τὴν χατὰ τόπον T, ὄρεξις, ἐν τοιούτῳ ϑετέον μέρει τοῦ ἘΣ ἐν 
οἵῳ δύναιτο ἂν xal ἀρχὴ xol τελευτὴ | τὸ αὐτὸ εἶναι, λόγῳ μὲν ἕτερα 9292 
ὄντα μεγέϑει δὲ ἀχώριστα. τοιοῦτος OR ὁ περὶ τὴν χαρδίαν τόπος ἐστίν" 

αὕτη γὰρ ἀρχὴ χαὶ τελευτὴ τῶν τε δεξιῶν χαὶ τῶν εὐωνύμων χαὶ τῶν 
^ e 

E ^ M - ^ ὃ A a Ξ , - xt m "eM ^" ? Fm E "ad 5E ἄνω xoi χάτω, χαϑ᾽ ἃ τοῖς ζώοις T, x(vmote* δεῖται γὰρ τὸ ζῶον πρὸς 5 

τὴν χίνησιν δύο τινῶν ἑστώτων χαὶ ἠρεμούντων, τοῦ μὲν ἐχτὸς πρὸς ὃ 

ἀντιβαῖνον χινεῖται, τοῦ δὲ εἴσω περὶ ὃ τὰ δεξιὰ χαὶ ἀριστερὰ παρὰ μέρος 
΄ - [7 k. SEN - W, TT - ANS. D AE προβάλλον χινεῖται, ὥσπερ ἐπὶ τῶν γιγγλυμῶν. περὶ γὰρ τὴν περόνην 

μένουσαν οἱ γιγγλυμοὶ παραλλὰξ χινοῦνται: πάντα γὰρ eet χινεῖται χαὶ 10 

ἔλξει τὰ ζῶα: ἐχτείνοντα γὰρ xal συστέλλοντα παρὰ μέρος τὰ δεξιὰ xal 

εὐώνυμα οὕτω πορεύεται, ταῦτα δὲ ὦσις χαὶ ἕλξις. ὥσπερ οὖν ἐν χύχλῳ 
μένειν δεῖ τὸ σημεῖον xol ἐντεῦϑεν ἄρχεσϑαι τῆς χινήσεως τὴν περιφέρειαν. 15 

οὕτω xai ἐν τῷ ζώῳ μένειν ἀνάγχη τι ἐν τῷ μέσῳ xol παρὰ τούτου xoi 

ἀπὸ τούτου τὴν χίνησιν γίνεσϑαι τῶν μερῶν. 
"() ue P 5^ o y eg ' N n Ais [d - λως uà» οὖν ὥσπερ εἴρηται, ἢ ὀρεχτιχὸν τὸ ζῶον, ταύτῃ ἑαυτοῦ 

χινητιχόν, ὀρεχτιχὸν δὲ οὐχ ἄνευ φαντασίας, φαντασία δὲ πᾶσα T λογιχὴ 30 
ἊΝ , t T €- c , Ὁ SNN 7 αἰσϑητιχή. ἢ uà» οὖν αἰσϑητιχὴ xal τοῖς ἀλόγοις ζώοις ὑπάρχει, T, δὲ 

λογιχὴ dou υόνοις" ἐν τούτοις γὰρ πλειόνων φαντασμάτων ἀντεξέτασις, 

χαὶ πότερον τόδε αἱρετώτερον T, τόδε" τοῦτο δὲ λογιστιχοῦ ἔργον ἐστί, xoi 
3 , -Ὁ * ' E. d - - 

ἀνάγχη ἑνὶ ὑετρεῖν: τὸ μεῖζον γὰρ διώχει. ὥσπερ οὖν ἐν τοῖς ποσοῖς 25 
e s Ll b] , ^ - eT * - ,F " -“Ἢ 

εὑρίσχει τῶν ἀνίσων τὸ μεῖζον ἑνὶ μέτρῳ γχρώμεν ΓΕ τ ep qase 

παλαιστῇ, οὕτω χαὶ ἐν τοῖς φαντάσμασιν εὑρίσχ et τὸ αἱρετώτερον ἕν υέτρον 
, ΄ - eN ESI » ΄ -» 

προσάγων, οἷον τὸ ἡδὺ T, τὸ συμφέϊρον, xal οὐχ ἄγεται ὑπὸ τοῦ φανέντος 923 
Π 

δηλ » ^ , ,ὕ ΄ 

εὐθὺς ὥσπερ τὰ ἄλογα ζῶα, ἀλλὰ χαὶ συντίϑησι πολλάχις, εἰ τόδε τόδε, 
E , , E , M F 2 , [rd mr χαὶ εἰ τοὺς αὖϑις τόδε, xal συμπεραΐίνεται ix πλειόνων ἕν. διόπερ f, μὲν 

- ἐλό: , 20.4. o. , CLAN ec - 5: ἃ A E τῶν ἀλόγων ζώων ὄρεξις ἅτε χινουμένη ὑπὸ ἁπλῆς ἀεὶ φαντασίας δόξαν 5 
, »y e ^ - ^ E » 

οὐχ ἔχει" συλλογισμὸν γὰρ οὐχ ἔχει: ἢ δὲ τῶν λογιχῶν ὄρεξις xal ἄνευ 
δ ^ A - * , 

δόξης xai μετὰ δόξης, xai ἐντεῦϑεν ὄρεξις μὲν οὐχ ἅπασα xo βούλησις, βούλη- 
σις δὲ πάντως xot ὄρεξις. νιχᾷ δὲ ἐν ἀνθρώποις ποτὲ μὲν ἣ ἄλογος τὴν λογικήν, 10 

» € * e M E ^D 

ποτὲ δὲ τούμπαλιν, χινεῖ OE ἢ χρατοῦσα τὴν χρατουμένην οὐ παύουσα τῆς 
e ΄- 3 A ^ — ^ ^ € 

δρμῆς ἀλλὰ συμπεριάγουσα ἑαυτῇ, ὥσπερ ἐπὶ τῆς σφαίρας τῆς οὐρανίας ἣ 

τῶν ἀπλανῶν τὴν τῶν πλανήτων οὐχ ἵστησιν, ἀλλὰ χινουμένη ἰδίαν χίνησιν 
σ “Ὁ ^ ^ ur —— [d " ὅμως ἑαυτῇ συμπεριάγει. ἐπὶ μὲν οὖν τοῦ παντὸς f, φύσει χρείττων αἰεὶ 15 

9 68 P: del. Q: μὲν C: om. as αὐτοῦ etiam Arist. STX: αὐτῶν Arist. rell. 

10 xai iteravit Q 12 γιηλυσμῶν Ὁ 13 γιγλυσμοὶ C 19 ἑαυτοῦ] δ᾽ 

αὐτοῦ Arist. EL 24 διώχει C: διώχειν ΡΟ 29 πλεόνων Arist. E 

90 ἀλόγων] legit 43426 ἀλόγοις ut Arist. TWy: ἄλλοις Arist. rell. 95 ἑαυτῇ] 

αὐτῇ 9 σφέρας 9: corr. Q! 96 τὴν] τὰ C 9( ὅμως] ὁμοίως Qs 

περιάγει C 
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- ΄ κ " ^ , » — € 5 4 

χρατεῖ (ἢ γὰρ ἀνωτάτω φύσει ἀρχιχωτέρα): ἐπὶ δὲ τῶν ἀνϑρώπων ἔσϑ᾽ 293 
“ e ΄ ΄ e - y - - »^ 
ὅτε ἢ φύσει χρείττων ἡττᾶται ὥσπερ ἐν ταῖς ἀχρασίαις. χαὶ τρεῖς ἤδη τη- 

--ὦ ΄ y E - - ^ ES 
νιχαῦτα χινήσεις εἴποις ἂν εἶναι ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, δύο μὲν τὰς τῶν 20 
* LA atm , ^ M] “Ὁ * , [4 ) *, - *, , 

ὀρέξεων, μίαν δὲ τὴν τοῦ ἀνθρώπου ὑπ᾽ ἀυφοῖν ἀντισπωμένην. 
Pl LT. 0S) - A] , , ^ E 

5 11. ᾿Αλλ’ ἐπεὶ χινεῖται χατὰ τόπον χαὶ τὰ ἀτελέστερα ζῶα οἷον 
- *, e - - - v , , 

μυῖαι xal εὐλαὶ xoi ὅσα τοιαῦτα, πῶς χινεῖται ἄνευ ὀρέξεως; T, πῶς ὀρέγεται 
ἊΨ , ^ ^ 

ἔχειν: φαίνεται OE χαὶ λύπη n" » 5 Mj 

ἣν ἐφαμεν αὐτὰ (02 "€ "^ ἄνευ φαντασίας, 
Ἀ ΄ »" , ew , eo ^ ^ » Ml , , ^ 

τοῖς τοιούτοις χαὶ ἡδονή, ὅπου δὲ ἥδονή,. πάντως xul ἐπιϑυμία. ὅπου δὲ 
ΔΑ δα τον TET VETERE CES SEN σῇ RAM, V ἐπιϑυμία, πάντως χαὶ Opstt;* ὁποῦ ὃε opstts, χαὶ φαντασία, ταύτην OS 

γ e 

νοῦσα 25 

᾿ς 

5 , * M , bl - RT d [od 

10 αὐτὰ ὃ πρότερος ἀφῃρεῖτο λύγος. | ἢ ὥσπερ χινεῖται ἀορίστως, οὕτω xai 994 
"- , EM T e Ὑ b! ut , uc xo 31 ^N ' 

φάνταςεται αηριστοῶς, (0018 εγϑξι Uu φαντασιαᾶν, αδιαρὕϑρωτον οξ χαι GUTZ&- 

E A L € L3 ^N ja A LM »y ὃ : * Mi OR E T -— E: do e M Ἁ 

χυμένην, χαϑάπερ δὴ xoi τὴν αἰσῦησιν. xat γὰρ ταύτην ἔχει ἀτελῆ xol 

doptacov. 
Ἴν ὦ T ^ ^ v 

Τοῦτο μὲν οὖν ταύτῃ χαὶ ἐπιζητείσϑω χαὶ ἐπιλελύσϑω. ἐπειδὴ OE 5 
Ξ ΄ ^ - Ω 7 e , n.r e ^N apu Q? c e M Y AA 

15 ἢ μὲν τοῦ χαϑόλου ὑπόληψις, T, δὲ τοῦ χαῦ ÉxaGtov* T, μὲν γὰρ λέγει 
- — * , ^ [rd ^ ^ - 

ὅτι παντὶ τῷ φιλοσοφοῦντι εὖ ποιητέον, T, ὃξ ὅτι ἐγὼ δὲ φιλοσοφῶ" τίς 
» M -ω E ΄ b] , ΄ , ^ » E 

ἄρα τοῦ χινεῖσϑαι xopía; dpa ἢ ἐν μέρει, T, f, χαϑόλου, T, ἄμφω; ἄμφω 10 

υὲν οὖν, ἀλλ᾽ ἢ μὲν ἠρεμοῦσα μᾶλλον, T, δὲ τῇ χινήσει συνάπτουσα" τὸ 
, ^ ' 3. ἢ (a dex 7, ; £x ἃ Y ᾿ 30 4&p συμπέρασυα xav ἐχείνην “ἐμοὶ τοίνυν τοδὶ πραχτέον᾽, xai (τὸ) εὐϑὺς 

20 χινεῖσϑαι, ἂν μή τι χωλύῃ. 
19. Τὴν μὲν οὖν ϑρεπτιχὴν ψυχὴν ἀνάγχη πᾶν ἔχειν ζῶον, ὅτιπερ 15 

ἂν ἡ γενητὸν xal φϑαρτόν, xai συμπαρατείνειν αὐτῷ τὴν δύναμιν ταύτην 
à 

ἀπὸ γενέσεως ἄχρι φϑορᾶς: πᾶν γὰρ τὸ εννώμενον αὔξησιν ἔχει xai 
, - ^N » e ΄ ΝΖ €T 

ἀχυὴν xal φϑίσιν, ταῦτα ὃὲ ἄνευ τροφῆς ὑπάρχειν ἀδύνατον. τὴν μὲν οὖν 
^ nd €-! € 

95 ϑρεπτιχὴν διὰ τοῦτο ἀναγχαῖόν ἐστιν ἐν πᾶσι i 

ἘΠῚ τῆν nope: Sb anie EUER SES ᾽ς T NM QULYOUOGt, env oto TRUE óc Οὐχ ἄνα ἵχαϊὴν ἐν απασι τοις Tt pemouzvots 60 
L 

N ^ - - » € Y ' M d m rs , 
γὰρ xai τοῖς φυτοῖς.  GywmUsy δὲ xat περὶ τοῦδε διαληπτέον. 

- 55» , T ' 

οἰις QUucayouzyots εἰναι xot 20 

Τῶν αἰσϑήσεων ἁπασῶν προὐπάρχειν δεῖ πρώτην Aer» πᾶσαι γὰρ 95 
ai λοιπαὶ ταύτῃ προσχρῶνται, αὕτη δὲ οὐδεμιᾷ τῶν ἐφεξῆς. ὅσα τοίνυν 

LI 

30 τῶν ζώντων ἣ ἐξ ἁπλοῦ παντάπασι σώματος T, ἐγγὺς ἁπλοῦ, οὐχ old τε 
y , Ὁ * z B ysw ἁφήν: ἐν μεσότητι γὰρ τῶν ἁπτῶν ἐναντιώσεων T, &o6' ἁφῆς ὃ 
ἀμοιροῦντα xoi | τῶν ἄλλων αἰσϑήσεων ἀμοιρεῖ. διὰ τοῦτο γὰρ οὐδὲ 

ς αἰσϑήσεως ἣ φύσις μετέδωχεν, ὅτι τὸ σῶμα αὐτῶν ἐγγὺς ἁπλοῦ 

χαὶ οὐχ οἷόν τε δέχεσϑαι τὸ εἶδος ἄνευ τῆς ὕλης, τῆς τοιαύτης μεσότητος 
ἧς γῆς, ἣ μάλιστα ἀναίσϑητος τῶν 

, 

, , 

35 ἅτε ἐστερημένον χαὶ πλείονος μετέχον 

στοιχείων. δῆλον δὲ xol ἐκ τῶν f, μετέρων μερῶν, ὅσα γῆς ἐστι πλείονος. 

7 ἐνοῦσα] ἔχουσα Arist. E 10 ἢ om. Arist. ES χινεῖται ἀορίστως etiam Arist. 
ES: «tv. ἀόριστος Arist. rell. 11 ἔχε Cs 15 ἕχαστον etiam Arist. Ey: ἕχαστα 

Arist. rell. 19 τὸ εὐθὺς χινεῖσϑαι scripsi: εὐϑὺς xtveicat 22 συμπαρατείνειν] 

vid. legisse «ai ψυχὴν ἔχειν: ἔχει Arist. 29 γεννώμενον] γενόμενον Arist. 

2 χαὶ (posto?) om. Q: incl. s 28 post δεῖ add. τὴν Cs πρώτην] μόνην Q 

29 ὅσα] legit ὅσων: ὧν Arist. EL 90 ζώντων PQ?: ζώων QC 94 τῆς (post 

ὕλης) om. C 
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Ὁ 

τι ἄλλο τῶν Cos μετεχόντων ἐστὶν ἐξ ἁπλοῦ σώματος, διὰ τὴν 995 
HERES. » c Y 5432 
ἐχεῖνο ΤΡ Ρ ἔχειν. ἀλλ᾽ ἔστιν 10 

e? (ἢ. 
, 

εἰ 
- S , »—, 3 2 ἢ $$ 

αὐτὴν ταύτην αἰτίαν οὐχ οἷόν τε οὐδὲ 
e “Ὡς 5» , c, 5 , e. 5 ) mr » » 

ἢ αἴσϑησις ἀναγχαία τοῖς οὐ μόνον ζῶσιν ἀλλ᾽ ἤδη xal ζώοις, χαὶ οὐχ 

ἁπλῶς ἀλλὰ ζώοις πορευτιχοῖς, xoi οὐδὲ τοῦτο ἀποχρῶν, ἀλλὰ χαὶ γενη- 

[51] AW ἴς xal φϑαρτοῖς. οὐ γὰρ ἐγγύϑεν ἔχει τὴν τροφὴν ἐπιρρέουσαν, οὐδὲ 8 τοῖς χαὶ φϑαρτοῖς. γὰρ ἐγγύϑεν ἔχει τὴν τροφὴν ἐπιρρέουσαν, οὐδὲ ἐ 
- , 2 * 2 UAM. * ' ^C ὦ /, € SA 5 ' T 

τῶν στοιχείων, ἐν otc ἐσπάρη xal ἐφυτεύϑη, ἀλλὰ δεῖ πορίζεσϑαι αὐτὰ χαὶ 15 

μετιέναι. τοῦτο δὲ πῶς ἂν ὑπῆρχεν αὐτοῖς ἄνευ αἰσϑήσεως, εἰ υὴ xol 
A 

πόρρωϑεν προεώρα τὰ οἰχεῖα xal τὰ ἀλλότρια, ὥστε ἐπὶ μὲν τὰ χινεῖσϑαι, 
ἀπὸ OE τῶν ἀποτρέπεσθαι: xai οὐδ᾽ ἂν ἀχαρῇ χρόνον διεσώζετο μὴ προς- 30 

n E - -Ὁ , , , 

10 αγγελλουσῶν αὐτοῖς τῶν αἰσϑήσεων ἐφ᾽ ὃ χινητέον χαὶ ἐφ᾽ ἃ υή ὥστε iu i i C^ 

μάτην dy ἢ φύσις τοσαῦτα ζῶα παρήγαγε μὴ μέλλουσα αὐτὰ προάζξειν εἰς 

τὸ οἰχεῖον τέλος, τέλος δὲ οἰχεῖον ἑχάστῳ τῶν Ur pu ζώων τὸ γεννῆσαι 
0n οἷον αὐτό. τοῖς μὲν οὖν φυτοῖς xai μονίμοις οὖσιν ὑπάρχει τὸ τέλος" 5 

τρέφεται γὰρ χαὶ γεννᾶται ἐξ αὐτῶν οὐ μεταβαίνοντα διὰ τὴν τροφήν, ἀλλ᾽ 

15 ἔχοντα Esp διὰ τῆς δυνάμεως τῆς ϑρεπτιχῇς" τοῖς πορευτιχοῖς δὲ 

χαὶ γεννητιχοῖς χαὶ | τὴν τροφὴν ἔξωῦϑεν ποριζομένοις αύνατον υὴ προτέ- 996 

pav ἐγγίνεσϑαι τὴν αἴσϑησιν τῆς τε ἄλλης ψυχῆς χαὶ τοῦ νοῦ. xol γὰρ 

εἰ τιμιωτάτη δύναμις τῆς ψυχῆς ὃ νοῦς, ἀλλ᾽ οὐ διὰ νοῦ τρέφεται τὸ ζῶον, 

ἀλλὰ διὰ γεύσεως xal ἁφῆς. τούτοις μὲν οὖν διὰ ταῦτα ἀναγχαῖον ὑπάρ- ὅ 
, € E. y Ü : [có SX RM E - M T2 ^ ^ : Ai ^N RUN L 

20 χξιν ato ησιν οσα OZ αγξενηῆτα μὲν xat αιοια, χινητιχα OE XQXO. TOTOV, 

, , b. —- e y * , 3:—. CN e , X M p ^ 

τούτοις οὐδαμῶς T, αἴσϑησις ἀναγχαία. αἰτία δὲ ἢ αὐτὴ xal ἐπὶ τούτων, 

ὅτι μμηδὲν μάτην ἢ φύσις ποιεῖ τῶν τηλιχούτων, ἀλλὰ πάντα T, ἕνεχά xou 10 

ἢ ὡς συμπτώματα τῶν ἕνεχα του, ὡς εἴποις ἂν τρίχας ἔν τισι μέρεσι τοῦ 
σώματος χαὶ cos Hus ποι τοῖς δὲ ἀιδίοις ζώοις xal ἀγενήτοις οὔτε προ- 

25 ηγουμένως χρεία τῆς Pu Se οὔτε ὡς συμπτώματος" οὐ γὰρ δεῖται 

τροφῆς. x«i ἄλλως, εἴπερ ἔχοι τὴν αἴσϑησιν, διὰ ϑάτερον ἕξει τοῖν δυοῖν 15 

7, ὡς τῇ ψυχῇ βέλτιον 7| ὡς τῷ σώματι. νῦν δὲ οὐδέτερον: οὔτε γὰρ f 

ψυχὴ μᾶλλον νοήσει, ἀλλὰ χαὶ ἧττον ὑπὸ τῆς αἰσϑήσεως ἐνοχλουμένη. 
5 - c^ y » ΄ M 

οὔτε τὸ σῶμα μᾶλλον διὰ τὴν αἴσϑησιν. ὥστε ἄμοιρα αἰσϑήσεως μᾶλλον 90 

80 τὰ ἄχρα τῶν ζώντων, τὰ φυτὰ λέγω χαὶ τὰ ἄστρα, τὰ μὲν ὅτι χείρω τῆς 

τοιαύτης ἰός τὰ δὲ ὅτι βελτίω, ἄμφω δὲ διὰ τὸ μὴ δεῖσϑαι 1 spes υοῦ 

τροφῆς, ἀλλὰ τὰ μὲν ἐγγύϑεν ἔχειν, τὰ δὲ ὅλως | icU à μέντοι 95 p φ ΠΟΥ] S V vm c i9 I" χε : ᾿, I" ὡς UT δεῖ DU τὰ έεντοι “9 

e δὰ ; - XR y , , SP τῷ Now , 
48 μεταξὺ σύμπαντα ζῶα, χαὶ ὅσα ἀτελέστερα αὐτῶν xal ὅσα τελειότερα, 
ταῦτα OL ἅτε ὄντα φϑαρτὰ xai χινητιχὰ χατὰ τόπον δεῖται πρὸς διαμονὴν 

35 χαὶ σωτηρίαν τῆς αἰσϑητιχῆς δυνάμεως. 

Ταύτῃ τοι xai τὸ σῶμα οὐδενὸς τῶν τοιούτων ἁπλοῦν, ἀλλ᾽ ἐν με: 
, x - L ᾿ σότητι χεχράμένον τῶν πρώτων ἐναντιώσεων, ὥστε δύνασϑαι ἁπτιχὸν εἶναι. 997 

9 ἀναγκαίὰ post ζῶσιν Q 4. 5 γεννητοῖς C 8 và (post μὲν) a: τὸ PQC 
9. 10 προσαγγελλουσῶν] alt. A supraser. P 10 αὐτοῖς scripsi: αὐτὰ post ἐφ᾽ ἃ 
add. τε Cs 15 post διὰ add. τὴν Q 20 ἀγένητα P!QO: ἀγέννητα Pas 
χινητικὰ ex χινητὰ Q χατα ex xoi Q 24 ἀγενήτοις P'QC: ἀγεννήτοις Pas 
26 ἔχει Cs 90 ζώντων Q!O: ζώων PQ χείρω C: χωρὶς PQ 9T xexpa- 
μένον Q!O: χεχραμμένον ΡΟ 
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ἁφὴ 0E χαὶ διὰ τάδε τλμεω τς τοῖς TARDE ζώοις" ἐπεὶ γὰρ τὸ ζῶον 997 
» σῶμα ἔμψυχγόν ἐστι, σώ ie δὲ ὄντι αὐτῷ ἀνάγχη, ἅπτεσθαι τῶν πελαζόντων 5 

E , 

0 τῷ Coo xat ἁπτιχῷ εἶναι χαὶ χρίνειν t0 tS οἴχξῖη 

, 

- 
1f σωμάτων, ἀνάγχη διὰ τ ον t0! 

χαὶ τὸ ἀλλότριον, εἰ gun σώζεσϑαι. οὐ γὰρ ὥσπερ τὰ ἄψυχα λέγεται 
Jn 5 ἅπτεσϑαι ἀλλήλων τῷ μηδὲν εἶναι τὸ μεταξύ, τοῦτο χαὶ τοῖς ζώοις ἀπόχρη. 

νυ 
9 ) e "ἫὉ e * M e 

ἀλλ᾽ ἢ τῶν ζώων ἁφὴ χρίσις ἐστὶ χαὶ ἀντίληψις τοῦ ϑιγγάνοντος.- at μὲν 10 
[4 , S. ὦ» e ^N ΄ M. ON -Ὁ ^ Ἃ 

ἑτέρων αἰσθάνονται, T, OE ἁφὴ διὰ τῆς σαρχὸς T, 
^ Ἁ ^ ^, , [v4 5 , Ἁ , * ^ ^ 5 ^ , 

τοῦ ἀνάλογον, ὥστε εἰ uw) xptvet τὰ βλάπτοντα χαὶ τὰ ὠφελοῦντα, οὐ δυνή- 
Ἁ 

οὖν ἄλλαι αἰσϑήσεις δι 

Aj ΄ d ^ ΄ ω» σεται τὰ μὲν φεύγειν τὰ δὲ λαμβάνειν, τοῦτο ὃὲ ἀδυνατοῦντα ἀδυνατήσει 15 
A -Ὁ -" y -Ὁ- 

10 χαὶ σώζεσϑαι. ἅπτεται i οὖν xal τὰ φυτὰ τῆς τροφῆς. ἀλλ᾽ ἔστι τῶν 
$6 "4 2 M T / ΄ , 7 ΡΣ ' , o4 δὲ ΡΣ Ων ἐγγὺς ἢ τούτων ἁφή" μόνιμα γάρ ἐστι χατὰ τόπον’ διόπερ οὐδὲ 

HR τῷ Βι -Ὁ σ P o Ἃ 25 M ἘΞ ΑΞ x ᾿ 2 - eon Ἁ Ξ 

γεύσει προσχρῆται, ὅτι μάτην ἂν ἐχρῆτο, φεύγειν γὰρ οὐχ οἷα τε τοὺς 
- [s. ^ - e - σ 

λυποῦντας χυμούς. οὕτω ὃὲ χαὶ φϑείρεται ῥαδίως ὑπὸ τῶν ἁπτῶν ὅσα 30 
€ , —- M Ἂ , ^ - M ^N nd 

ἀλλότρια. τὰ δὲ ζῶα προτέρα χρῆται τῇ γεύσει τῆς τροφῆς, xat διὰ τοῦτο 

15 οὖν T, ἁφὴ αὐτοῖς dvaqxaía* xol γὰρ ἢ γεῦσις ὥσπερ ἅφή᾽ τροφῆς γὰρ 
τῷ φι ἢ γεῦσις; ἢ “δὲ ΠΡ σῶμα ἁπτόν: σώματι γὰρ τρέφεται σῶμα, iisque 

ó& xal γρῶμα xal ὀσμὴ οὐ τρέφει οὐδὲ ποιεῖ zii οὐδὲ φϑίσιν. αὗται 

μὲν οὖν ἀναγχαῖαι τῷ ζῴῳ, xai φανερὸν ὅτι οὐχ οἷόν τε ἄνευ ἁφῆς εἶναι 
, -Ὁ- ν᾽ v. Ἃ 2 NR κι ἢ 4 cA D λ F ,r * - 

ζῶον, χἂν τέλειον χἂν ἀτελὲς dj" τὰ γὰρ χαλούμενα ζώφυτα διὰ ταῦτα 
-T e » m d 

20 xeu Ae τοῦ ζῷά | πως εἶναι, at δὲ ἄλλαι τοῦ εὖ ἕνεχα xal γένει ζώων 998 
Y , 

ἤδη οὐ τῷ τυχόντι, ἀλλὰ τοῖς τελειοτέροις xal πορευτιχοῖς. ταῦτα γὰρ εἰ 
i 

, - 

ες φευχτέον αὐτοῖς xoi μέλλοι σώζεσϑαι δεῖ πόρρωϑεν προαισϑάνεσϑαι, ἅ τ 

ἃ διωχτέον: διόπερ ἀχοὴ xol ὄψις xal ὄσφρησις πρὸς τοῦτο αὐτοῖς ὕπηρε- 5 
- ^ Hd - RI 121 - ' ^N ' - e Y , τοῦσι" διὰ γὰρ τοῦ μεταξύ, ὑπὸ τοῦ μεταξὺ OR τὸ ζῶον. ὥσπερ γὰρ ἐν 

ET * - EN SUN * -Ὁ- ΄ - 

τοῖς χατὰ τόπον ὠϑοῦσί τε xol ὠϑουμένοις, ὅταν διὰ πολλῶν T, χίνησις T, ιῷ ζΌι 

M * /, τὸ μὲν πρῶτον ὠϑεῖ μὴ ὠϑούμενον, τὸ Oi ἔσχατον μόνον ὠϑεῖται, τὰ μέσα 10 ἴτα 

δὲ χαὶ ὠϑεῖ χαὶ ὠϑεῖται, χαὶ ἔστιν ἐνίοτε μὲν ἐλάττω ἐνίοτε δὲ πλείω τὰ 
Ἁ σ M - 

ἔέσα, οὕτω xal ἐπὶ τῆς ἀλλοιώσεως: πλὴν ὅτι μένοντος ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ , Í i i à 
M 

LI 

τοῦ ἀλλοιοῦντος ἢ ἀλλοίωσις ἐπὶ πολὺ διιχνεῖται τῶν γε πεφυχότων δια- 
A 

, 

ó 
30 διδόναι τὸ πάϑος, otov εἰ μέν τις εἰς χηρὸν βάψειε τὸ γλύμμα μέχρι τοὺ 15 

-Ὁ ^ € * - , Ὁ , m ἐδ, -Ὁ AK ΝᾺ 

χινεῖται, xal δέχεται τὸ σημεῖον μέχρι τοῦ βάϑους τοῦ ἑαυτοῦ, λίϑος δὲ 

οὐδὲ ὅλως χινεῖται ὑπὸ τῆς σφραγῖδος προσενεχϑείσης, ἀλλ᾽ ὕδωρ μέχρι 
, o Norm ) , “ὦ N , m0 , Ve NE 3^ 

πόρρω, ὥστε xai ὁρᾶσϑαι δι᾿ αὐτοῦ τὸ γλύμμα τοῦ δαχτυλίου: ὃ δὲ ἀρ 20 

πὶ πλεῖστον χινεῖται χαὶ πάσχει, ἐὰν ἀϑρυπτος μεί Ἢ χαὶ εἷς. διὸ χαὶ περὶ 
». ὦ. 

(νυ, συν o 35 ἀναχλάσεως βέλτιον οὕτω νομίζειν, ἢ τὴν ὄψιν ὕῦσαν ἀναχλᾶσϑαι" πιϑα- 

νώτερον γὰρ τὸν ἀέρα πάσχειν ὑπὸ τοῦ AEEE χαὶ τοῦ χρώματος 25 
E , ^ A , o » ^ - 

μέχριπερ ἂν δύνηται εἷς μένειν, RET ἐπὶ τῶν λείων xai λαμ ie διὸ 

πάλιν οὗτος τὴν ὄψιν χινεῖ, ὥσπερ ἂν ε 

τοῦ πέρατος. 

l γεννητιχοῖς Cs 4 μέλοι Q post τὰ add. ἄλλα Qs 14 xai om. C 
19 ζωόφυτα Cs 22 μέλλει ex μέλλοι (aut contra) Q: μέλλοι s 27 eei 

xai post add. Q 28 xai desideratur ap. Arist. 94 μείνῃ etiam Arist. SUXy: 

υνένῃ Arist. rell. 99 ἀναχλᾶᾷᾶσϑαι] ἀνα expunxit P 98 post ei add. τὸ Cs 

post ἐν add. τῷ Cs 

-- 



[ef] 

10 

15 

20 

25 

90 

9 ὑδάτινον] v (prius) eras. P: tvov in ras. Q déptvov] v (prius) eras. Q 
ϑεῖον Q': ϑεῶν PQ(2)C 15 ὅτι] ἔτι C 16 ψυχρότητος xoi ϑερμ. ἀλλὰ x. ξηρ. 

C: duyp. «. ξηρ. ἀλλὰ x. ϑερμ. ΡΟ 18 ἀντιλήψεσθαι] vc. in ras. Q? 19 post 
γὰρ add. x«i Cs 21 τοῦ (post λέγω) om. Q γενητιχοῦ C: γεννητιχοῦ as 

21 ante ἡμεῖς add. ἡ P 28 λέγωμεν as ot] οὐ Q 92 slvat δύνασϑαι Cs 
96 ζῴῳ] πρώτῳ Q 
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18. ᾿Αλλ᾽ ὅ γε λόγος xal τοῦτο ὥρμηται προσαποδεῖϊξαι, ὅτι οὐχ 999 
τι κα 4 nd * M nd “Ὁ , M , ^N ΄ - , M οἷόν τε ἁπλοῦν εἶναι τὸ τοῦ γενητοῦ ζώου σῶμα, λέγω δὲ ἁπλοῦν ἐχ τῶν 

τριῶν τούτων τινός, οἷον πύρινον T, ὑδάτινον T, ἀέρινον (τὸ γὰρ ϑεῖον σῶμα 

χωρὶς ἔστω ἐν εὐφημία)" ἁφὴν γὰρ οὐχ οἷόν τε εἶναι ἐξ ἁπλοῦ σώματος, 
ἀλλ᾽ ἐν υεσότητι χεχραμένου, xoi ὅσα &x τῶν ἁπλῶν στοιχείων ἐδείχνυτο 

5 ΄ - »^ ? , UV e f. M -— " M κ᾿ UA 

αἰσθητήρια, τῶν ἄλλων αἰσϑήσεων ἐδείχνυτο πλὴν τῆς ἁφῆς, οἷον ὄψεως 

xai ἀχοῆς χαὶ ὀσφρήσεως ὅδωρ xot ἀήρ. x«i ταῦτα ἐδεῖτο μὲν τοῦ 

θιγγάνειν, οὐχ αὐτῶν δὲ ὅμως ϑιγγάνοντα τὴν χρίσιν ἐποιεῖτο τῶν αἰσϑητῶν, 

ἀλλ᾽ ἑτέρου σώματος μεταξὺ διαχονοῦντος, τὴν ὃὲ ἁφὴν αὐτῶν ἅπτεσϑαι 

τῶν αἰσϑητῶν ἀναγχαῖον. χαὶ γὰρ τοὔνομα αὐτῆς ἐχ τοῦ ἅπτεσϑαι xnl 
΄ ^ , - 2 “Ὁ , y 5) Ἁ 3 

θιγγάνειν. τὸ τοίνυν συμβαῖνον ἐχ τοῦ λόγου συγχωρητέον: εἰ γὰρ ἀναγ- 
χαῖον μὲν τὴν ἁφὴν τοῖς ζώοις ὑπάρχειν, ταύτην δὲ οὐχ οἷόν τε ἔχ τινος 

εἶναι τῶν τριῶν τούτων στοιχείων, οὐδ᾽ dy τὸ τοῦ ζώου σῶμα ἔχ τινος 
Y. e. ] / 2 N 3 “ 5 1 N 25 dux , e - S “7 

εἴη τῶν εἰρημένων. ἀλλὰ ἄρα γῆς; ἀλλὰ xai ἐπὶ ταύτης 0 αὐτὸς λόγος, 

ὅτι ἔστιν ἢ ἁφὴ μεσότης ἁπασῶν τῶν ἁπτῶν ἐναντιώσεων οὐ μόνον 

ψυχρότητος xai ϑερμότητος, ἀλλὰ καὶ ξηρότητος χαὶ ὑγρότητος τῶν ἐν τοῖς 
e - /, , M Sf Ὁ E x - ΄ e 7, ΄ 
ἁπλοῖς στοιχείοις. χέχραται γὰρ ἐξ ἁπάντων ὑπὸ τῆς φύσεως ἣ μέλλουσά 

γε ἁπάντων αὐτῶν ἀντιλήψεσθαι, γῇ δὲ χαϑ᾽ ξἕξαυτὴν ἀναισϑητότατον τῶν 
, ΄ , A A A e Fi , c e , s M 

στοιχείων. τεχμήριον δέ" xal γὰρ τὰ ἡμέτερα μέρη ὅσα γῆς πλείονος xal 

τὰ φυτὰ διὰ τοῦτο οὐχ αἰσθάνεται, ὅτι γῆς πλείονος. οὐχ ἄρα ἁπλοῦν τὸ 

τοῦ ζώου σῶμα. πάλιν δὲ ὅταν | λέγω τοῦ ζώου, τοῦ γενητοῦ λέγω τούτῳ 930 
᾿ M A (5 Ἁ , P e , 906 7 M , b] , » c -Ὁ γὰρ χαὶ τὴν ἁφὴν ἀναγχαίαν ὃ λόγος ἐξεῦρε, τῷ ϑείῳ δὲ μάτην ἂν ὑπῆρχεν 

ἁφή" χινεῖται γὰρ δι᾽ ὁμοειδοῦς τὸν ἀεὶ χρόνον. ἀλλ᾽ οὐδὲ γεῦσις οὐδὲ 
» 562 S) 3 ἠδὲ 270 " » ij N 2 I » 5 $ ) $3 
ὀσφρησις οὐδὲ dxoT| οὐδὲ οψις" οὔτε γὰρ χυμὸς ἐχεῖ οὔτε ἀήρ, ἀλλ᾽ οὐδὲ 

χρῶμα" τοῦ γὰρ χάριν ἀντιλήψεται τῶν χρωμάτων; ἀλλ᾽ ἕτερον εἶδος ζώου 

τὸ ϑεῖον σῶμα πολλῷ ἄμεινον xal ϑειότερον xal ἄλλον ἴσως τρόπον ἀντι- 
λαμβανόμενον τῶν αἰσϑητῶν, ὅνπερ τὰ γεννῶντα τῶν γεννωμένων. ἡμεῖς 

t δὲ 
- x o UN 5 , 2 b Y m , N - 

ζῶον μὲν αὐτὸ εἶναι τιϑέμενοι, ἐκ πυρὸς δὲ εἶναι λέγοντες xol τροφῇ 
χρῆσϑαι, λεγέτωσαν T, πῶς οἷόν τε ζῶον τρέφεσϑαι χωρὶς γεύσεως, ἢ πῶς 
γεύεσϑαι χωρὶς ἁφῆς T, χαὶ τὰς ἄλλας ἔχειν αἰσϑήσεις χωρὶς ἁφῆς Tj τὴν 

γ - 

ἁφὴν δύνασϑαι εἶναι δι’ ἁπλοῦ σώματος. 

^ - Y - / A ES qo ᾿ - - 
pev οὖν xai ζῶον λέγομεν xoi ἄμεινον αἰσϑήσεως τὸ ϑεῖον σῶμα: oi 

[Πέφηνε τοίνυν ἡμῖν ἢ ἀνάγχη Ov ἣν ταύτης μόνης στερισχόμενα τῆς 
3k FK »- 501 - ] € ΄ Mj f c » ' y CN »y ^ , 

αἰσϑησεως εὐϑὺς ἀποῦνήσχει τὰ ζῶα" οὔτε γὰρ τὴν ἁφὴν ἔχειν δυνατόν, 

ὅταν μὴ ζῶον ὑπάρχῃ, οὔτε ζῶον εἶναι, ὅταν μὴ ἔχῃ τὴν ἁφήν, ἀλλ᾽ 
ἔστιν αὕτη πρώτη τῶν αἰσϑήσεων τῷ ζώῳ ὑπάρχουσα χαϑὸ ζῶον: χαὶ 

διὰ τοῦτο τῶν μὲν ἄλλων αἰσϑητῶν at ὑπερβολαὶ οὐ τὸ ζῶον φϑείρουσιν 

5 

15 

20 

25 

10 

7 c - 
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ἀλλὰ τὴν αἴσϑησιν, otov χρώματος ὑπερβολὴ τὴν ὄψιν, τ τς δὲ organ 230 
i 74 

3 da z - M , EN e , Ἦν — » E pam - A 5. τὴν ἀχοήν, x«i ὀσμῆς δμοίως τὴν ὄσφρησιν. ὅταν δὲ λέγηται ὑπὸ τῆς : 
M 5» ΄ bi ^ , » o , ΡΨ A « MJ βροντῆς ἐφϑάρϑαι τὸ ζῶον, οὐχ ἄδηλον ὅπως λέγεται. οὐδὲ γὰρ ἢ βροντὴ ἱ 

οὐδὲ ὃ ψόφος edis ἀλλὰ τὸ πνεῦμα xai ὃ | ἀήρ, οὐδὲ τὸ χρῶμα 991 
^ » ? X € Ἁ 

5 ἐξέπληξε τὸ ζῶον ἀλλ᾽ ὁ φόβος 6 τοῦ χρώ ματος τῷ σώματι τροπὴν | 
ἐμποιήσας, οὐδὲ 7 dd ἀλλὰ τὸ χινηϑὲν ὑπὸ τῆς ὀσμῆς, xoi ὃ χυμὸς 

e $*4 ^ — , — e" ^ ^ "e - | 

δὲ οὐχ ἢ χυμὸς ἀλλ᾽ ἣ dug τῶν χυρίων μερῶν. αἱ ὃὲ τῶν ἁπτῶν 5 ᾿ 

ὑπερβολαὶ τὸ ζῶον οὐ χατὰ συμβεβηχὸς ἀναιροῦσιν, ἀλλ᾽ ὅταν ὑπερβάλῃ 

τὸ Üeppóv ἢ τὸ ψυχρὸν T, τὸ σχληρόν, ταῦτα διαφϑείρει τὸ ζῶον, xal λίαν ἰ 
5 ^d ^ A A 9 € 2 e 5 - , ἢ 2 ΄ ! 10 εἰχότως" παντὸς μὲν γὰρ ἐν ὑπερβολῇ αἰσϑητοῦ φϑείρεται τὸ αἰσϑητήριον, ᾿ 
ἧς δὲ ἁφῆς ale rp ὅλη f, σὰρξ xal ὅλον τὸ σῶμα τοῦ ζώου xai o) 10 | - 
i 

μέρος tt ἀφωρισμένον. ὅταν οὖν φϑείρηται τὸ σῶμα, φϑείρεται τὲ ἔν i ep - φ ρ , Y v li" 9 i ". Y v [9 τω (06 ^ 

ντε αἰσϑήσεων αὕτη μύνη πρὸς τὸ | 
, ἔφην δὲ xal πρότερον ἤδη. ὅτι τῶν π 

ζῶον εἶναι ἀπόχρη, αἱ δὲ τέσσαρες mp 

15 φϑορὰ τοῦ εὖ εἶναι poop ἢ δὲ τῆς ἁφῆς τοῦ ζῶον εἶναι. ἐπεὶ τήν γε 
ὄψιν ἔχει τὸ ζῶον οὐ διότι ζῷον, ἀλλ᾽ ὅτι ἐν ἀέρι διαιτώμενον T, ὕδατι 

^ ὃς τὸ εὖ εἶναι, ὥστε f$, uiv isse 15 

τ 0A 2 AN - M ^N - [r4 M f NN » Ἁ ^ ^ 

xal ὅλως ἐν τῷ διαφανεῖ’ τὴν δὲ γεῦσιν ἵνα τὸ ἡδὺ xal τὸ λυπηρὸν δια- 
à 

* 20 

YEycepg τὸ ἐν τροφῇ, xai τὸ μὲν φεύγῃ τὸ δὲ διώχῃ" πρὸς γὰρ τὸ 

cu εσϑαι μόνον T, ϑρεπτιχὴ δύναμις ἤρχεσεν ἄν, ὥσπερ χαὶ τοῖς φυτοῖς" 
, 

20 ἀχοὴν δὲ πρὸς τὸ σηυαίνεσϑαί τι αὐτῷ: γλῶτταν δὲ δυοῖν ἕνεχεν χαὶ πρὸς 
ες γεῦσιν χαὶ πρὸς τὸ σημαίνειν ἑτέρῳ. 

Τέλος τῆς Θεμιστίου παραφράσεως τῶν [[ερὶ Ψυχῆς ᾿Αριστοτέλους 25 Svr" p UD dBEUE pL. ψυχῆς . XptaEotenMpss τὰ 

Ἢ ἁπτῶν CO: ἁπλῶν ΡΟ 8 ὑπερβάλλῃ Cs 12 τὸ (ante σῶμα) om. Q 

13 post αὕτη add. μὲν € 11 χαὶ prius] ἢ €s 18 post πρὸς suprascr. μὲν C 

22 τῆς om. ὦ Θεμιστίου παράφρασις εἰς τὸ περὶ Ψυχῆς ᾿Δριστοτέλους. Τέλος as: sub- | 
scriptione caret C 
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DINDEX VERBORUM 

Verba asterisco notata desiderantur in lexicis 

᾿Αγαϑός 80,4 103,35 111,23 al. (ἀληϑινόν 

opp. φαινόμενον) 119,20 (πρῶτον, ἁπλῶς, 

ἀίδιον opp. ἐν μέρει, τινί, ποτέ, πρὸς τόδε) 

119,23 sqq. (πραχτόν) 120,980.33 — ἄμεινον 

51,14 «à ἀμείνω 119,15 “ϑελτίων. 35, 

38 sq. 36,12 123,27. 31 τὸ βέλτιον καὶ 

χρεῖττον ψυχή 34,22 cf. 25 βέλτιον οὕτω 

νομίζειν 124,9 βέλτιστε ironice 16,39 

χρείττων φύσει 121,91 122,2 

ἄγαλμα 8,14 

ἀγαπᾶν 48,29 56,1 

γίνεσϑαι 19,21 
ἄγασϑαι 1,6 
ἀγγεῖον 63,18 

17,3. 6 

ἀγγελία 85,90 86,94 
ἀγγέλλειν 86,2 81,9 

ἄγειν pass. 40,10 121,27 

ἀγένητος (νοῦς) 108,88 Theophr. 102,28 

108,26 (ζῶα, coni. ἀίδια) 123,20. 24 

dyeucctoc 69,2 71,7. (διττόν) 11,15 — τρίτος 
τρόπος ἀγεύστου 11,11 

ἄγκιστρον 14,12 

ἀγνοεῖν 6,15 8,1 18,20 88,1. ὃ 
ἄγνοια (opp. σύνεσις) 94,11 (opp. γνῶσις) 

55,21 (opp. ἐπιστήμη) 55,93 56,10 88,4 
ἀγορά Arat. 35,91 

ἀγυιά Arat. 35,90 
ἀγχίνοια 20,3 

ἀγωγή. λόγος μὴ τὴν ἀγωγὴν ἔχων ὑγιῆ 

6,11 

ἀγαπητῶς 61,31 

ἐν ἀγγείῳ (coni. ἐν τόπῳ) 

ἀγωνιστέον 19,30 

δεδίασι τὰ ἀδεῇ 7,15 

ἄδηλος 1,6 65,98 τὰ ἄδηλα ὅπως ἔχει 89,9 

Comment. Arist. V 3. "Themist. de anima. 

ἀγαπητὸν σαφεστέρους ᾿ 

ἄδηλον εἰ 73,19 οὐχ ἄδηλον ὅτι 43,23 

(ὡς) 46.2 οὐχ ἄδηλα ὅπως λέγεται 125. 

ἀδιάβλητος 6,28 

ἀδιαίρετος» 1.8, 86,9. 12. 26 (τόπος). 51,99 

(χρόνος) 82,82 ἀδιαίρετος ἡ στιγμὴ καὶ 

διαιρετή 86,25 (coni. ταὐτόν) 85,31 (coni. 

ἁπλοῦν) 109,5 λέγεται διχῶς 110,5 (τόπῳ 

xai ἀριϑμῳῷ) 86,11 (φύσει xal χαϑ᾽ ἑαυτά, 

opp. τῇ στερήσει τοῦ συνεχοῦς) 111,15 

ἐν πᾶσι τοῖς διαιρουμένοις ἔνεστί τι xol 

ἀδιαίρετον 110,91 sqq. 

ἀδιανόητος 232,21 

ἀδιάρϑρωτος 122,11 

ἀδιάφορος (coni. ἀμερής) 91.10 

ἀδίδακτος 104,1 

ἀδυνατεῖν. 62,94 63,17 114,15 124,9 

ἀδύνατος 62,14 τρόπος τοῦ ἀδυνάτου 1], 

21 ἀναζωγραφήσεις τῶν ἀδυνάτων 90,32 

(cum inf.) 71,33 74,12 79,14. 16 

νατον cum acc. c. inf. 86,14 

ἀεί. 

ἀδύ- 

τοῦ ἀεὶ μετέχειν 50,9 
125,23 

déptvoc 13,25 16,12 125,3 

ἀήρ. ψαϑυρὸς 
04.11 εὔϑρυπτος εὐδιαίρετος εὔειχτος 64, 

εὐόλισϑος 63,25 eius partes in videndo 

99,11 sqq. (δευτέρως διαφανές) 59,15 in 

audiendo 63,10 sqq. (ὃ ἐν τοῖς ὠσίν) 64, 

l6sqq. 65,6sqq. 65,16 75,17. 22 19,34 

in odorando 69,6 sqq. πάσχει ὑπὸ τοῦ 

σχήματος χαὶ χρώματος 124,96 

τὸν ἀεὶ ypóvov 

χατὰ φύσιν καὶ εὐδιαίρετος 

ὑπὸ ψό- 

qoo xai ὑπὸ ὀσμῆς 19,21 — anima se- 
cundum Anaxim. Diogenem al. 13,24 — 

Cf. εἷς, χαϑαρός, «svóc, χύριος. 
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αϑανασία 130 

ἀϑανασία 106,29 

ἀϑάνατος 37,90 103,11 sqq. 107,28 sq. 
ἀπαϑὴς χαὶ διὰ τοῦτο ἀϑάνατος 80,17 

(ἐνέργεια) 99,38 (ἡμεῖς) 102,8 (ὁ νοῦς 

ποιητιχός) 102,95 --- βελτίω καὶ ἀϑανα- 

τωτέραν 90,12 

ἄϑρους. κατασχεῖν ἄϑρουν (τὸ νοούμενον) 

80,34 ἀϑρόον προσπεσεῖν (τὸν ἀέρα) 69, 

14 ἀϑρόως 29,19 60,26 100.9 

ἄϑρυπτος 64,91 124,34 

αἴγλη Emped. 33,15 

ἀίδιος (ἀγαϑόν) 119,24 (ἐνέργεια) 99,95 

(ζῶον) 5,19 123,20.24 (ϑεός) 103,11 (χί- 

νησις) 19,5 (σῶμα) 59,14 τὸ ἀίδιον 46,5 

50,17 

ἀιδιότης 50,18 103,26 
αἷμα ἡ ἐσχάτη τροφή 52,25 anima Critiae 

13,95. 36 
aipecóc 121,28. 26 

αἰσϑάνεσϑαι expl. 19,24 sqq. τὸ αἰσϑάνε- 

σϑαι λέγομεν διχῶς 55,9 sqq. cf. 89,23 

ᾧ αἰσϑανόμεϑα διχῶς λέγεται 46,12 (κατὰ 

συμβεβηχός) 81,21. 28. 29 (τινος) 47,21 

601,28. 85 68,2 al. (πάσας τὰς διαφορὰς) 

64,97 (τὸ λευχὸν τοῦ μέλανος διαφέρον) 

84,38 (ἃ) 116,6 (ὅτι) 83,11. 12 87,11 — 

αἴσϑεσϑαι 26,24 ἡ 

αἴσϑημια 89,80 92,30. 40 113,15. 34 116,9 

αἴσϑησις. περὶ αἰσϑήσεως 54,9sqq. eius 

ἐνέργεια expl. 112,26 sqq. (ἀλλοίωσίς τις) 

50,35 (μεσότης τις) 11,9 (ἕξις χριτιχή) 

89,93 λόγοι αἱ αἰσϑήσεις 84,22 δεχτιχὸν 

τῶν εἰδῶν 11,28 ἡ μία αἴσϑησις 82,13. 

34 (dist. αἱ πέντε) 87,5 sqq. διχῶς 89, 

91 sqq. (dist. ἐπιστήμη) 56,18 (dist. λόγος, 

διάνοια) 87,17 88,10 sqq. (dist. φαντασία) 

89,35 sqq. 91,36 sqq. (dist. ὄρεξις αἰσϑη- 

τική) 113,25 sq. (dist. αἰσϑητήριον) 18, 

15 sqq. 

αἰσϑητήριον 7,18 54,22 sqq. 68,17 69,29 
al. (xweita) 62,10 (φϑείρεται) 126,10 

(τῆς ἁφῆς) 12,517 11,6 126,11 (τῶν ἁπτῶν) 

14,923.23 10,4 τὸ πρὸ τῆς σαρχὸς αἰσϑη- 
τήριον 84,12 (τὸ ἐντός)) 18, 1 (πρῶτον) 

18,14 85,7 15,26 (Ex τῶν ἁπλῶν στοιχείων) 

125,6 
αἰσϑητιχός. τὸ αἰσϑητικόν 4,29. 54,91 τὸ, 

13 84,7 117,10 119,1 119,32 (dist. τὸ 

αἰσϑητόν) 56,30 (ζῶον) 56,16 (οὐσία) 3,26 

(σῶμα) 43,5 (φαντασία) 121,21 νι δύναμις, 

ψυχή --- αἰσϑητικχώτατος (νεῦρα) 14,1 

I INDEX 

αἰσϑητός. εἴδη τῶν αἰσϑητῶν 54,9 (dist. 

αἰσϑητιχόν) 56,30 (dist. νοητά) 115,12sqq. 

τὰ ἁπλῶς αἰσϑητά 58,6 (syn. τὰ «aU 

αὑτὰ αἰσϑητά) 51,15 sqq. (opp. τὰ χατὰ 

συμβεβηχὸς αἰσϑηϑά) 58,5 sqq. 87,30. 35 

τὰ xa9' ἕχαστον αἰσϑητά 99,4 (χυρίως) 
91,17 — vw. ἴδιος, κοινός. 

αἰσχύνεσθαι. 

29,11 οὐχ αἰσχύνονται ποιοῦντες 84,29 
αἴτημα 60,33 

αἰτία 40,17 46,19 53,7 63,14 al. (ἀμυδρά, 

σμικρά) 1,9. 12 (χινητιχή) 119,9 (πλεονα- 

χῶς λέγεται) 50,21 sqq. 

αἰτιᾶσϑαι τί τινός 51,17 

αἴτιος. τὸ αἴτιον τινός 44,0 58,33 59,91 

61,2 70,4 al. αἴτιον δὲ ὅτι 67,29 114,19 

118,15 (τὸ πρῶτον) 112,1 Theophr. 

(coni. ποιητικόν, opp. ὕλη xai δυνάμει) 

108,21 

ἀχαλυφής 69,34 

ἀκάματος 99,98 

ἀκαρής. οὐδ᾽ ἀχαρῇ χρόνον 123,9 

18,12 92,28 112,4 

ἀκίνητος 53,91 65,14 sq. 84,9. 10 118,2 

ἀχμιή 42,22 53,4 118,7 122,24 
ἀχοή 951,22. 26 80,18 83,97 84,4. 24 124, 

23 125,1. 14 126,20 περὶ ἀχοῆς 62,1sqq. 

ἐν ταῖς ἀχοαῖς 61,16 

ἀχοίμητος 41,16 

οὐχ αἰσχύνονται ὁμολογεῖν 

ἀκαρεῖ 

ἀχοινώνητος λόγου 90,25 

ἀχολουϑεῖν (Αριστοτέλει) 1,2 49,36 (λόγῳ) 

26,14 (παραδείγμασιν) 11,90 25,98 (φαντα- 

σίαις μᾶλλον ἣ ἐπιστήμαις) 118,26 

λουϑεῖ toig . . τιϑεμένοις συγχωρεῖν 22,1 

sim. 13,9. 115,836 ἀχολουϑεῖ τῇ εὐφυίᾳ 

τὸ τέλος 96,17 

ἀχολούϑησις 6,23 

ἀκολουϑία ἀναγχαία (opp. ἐνδεχομένη) 6, 

20 sqq. (τῶν λεγομένων) 29,36 
ἀχόλουϑος. ἀχόλουϑον (syn. ἑπόμενον) 16, 

14 83,5 101,9 (opp. μαχόμενον) 95,18 

(λύσις) 101,3 (ἀπόρημα) 101,12 (ζήτημα, 
coni. ἀναγχαῖον) 104,20 ἀχόλουϑον cum 

acc. c. inf. 102,18 115.4 

ἀχούειν ψόφου 65,22 16,24 ψόφους 13,16 

᾿Αριστοτέλους 16,20. 24 cf. 102,34 accipere, 
interpretari πῶς τὸ πάσχειν ἀχουστέον 56, 

91.34 94,8 111.14 ἁπλούστερον ἀχούειν 

τοῦ πάσχειν 54,5. 11 15,12 (?) 

ἀχούσιος 89,7 

ἄχουσις. 

, 
αχο- 

τοῦ ἀχουστιχοῦ ἐνέργεια 84,16 



VERBORUM 

ἀκουστιχός 16,90 (δύναμις) 110,15 (ἐνέργεια). 

49,26 84,15 

ἀχουστός. τὸ ἀχουστόν 506,09 68,80 79, 

15.16. 17 τὸ κατ᾽ ἐνέργειαν, τὸ δυνάμε: 
ἀκουστόν 89,91. 39 84,4. 24 

ἀχρασία 122,2 

ἀχρατής 118,20 119,15 

ἄκρατος (ψόφοι) 84,26. 81 

ἀκρίβεια 1,13. 20 67,97 68,9 

121,3 

ἀκριβής αἴσϑησις 08,32 ὄσφρησις 67,30 68, 
27 δύναμις τῆς ψυχῆς 40,9 (σημεῖον) 

12,88 τὸ ἀχριβές 1,15 18,19 ἐπ᾽ ἀχριβές 

15,15 76,85 ἀχριβῶς accurate. 43,31 

54,19 56,2 64,26 0,8 102,10 (ἀχριβέ- 

στερον) 98,91 48,96 84,97 88,16 89,25 

proprie, re vera 11,25 15,9 57,12 89,94 

102,11 111,25 112,4 (opp. xac" ἄλλο xai 

ἄλλο) 100,1 

ἀχριβολογεῖσϑαι 21,50 

ἄκριτος 18,11 

ἀκροᾶσθαι. 

29 

ἄχρον. τὰ ἄχρα proprie 74,10 (ἐν τοῖς αἰ- 

σϑητοῖς) 11,9 sqq. 84,29 

ζώντων 125,50 

τῶν εἰδῶν 100,35 

ἀχροχορδών 129,94 

ἀκτίς 9,16 

ἀλήϑεια 60,31 89,84 112,9 

ἀληυεύειῖιν 91,90 89,5. 32 90,16. 20 91,3. 

1:20:98.8 112,9 

ἀληϑής (αἰσϑήσεις) 90,8 δόξα 91,1] τὸ 

ἀχηϑές 112,12 sq. 114,5 sqq. 116,16 τὸ 

ἁπλῶς ἀληϑές 112,9 114,7 τὸ ἀληϑὲς 
εἶναι τὸ φαινόμενον τῇ αἰσϑήσει Anaxa- 

goras 9,98 

áàÀn9tvóc 11,23 91,8 119,20 

δι᾿ ἀχριβείας 

τοὺς ἀκροωμένους lectores 99, 

τὰ ἄχρα τῶν 

ἔσχατον χαὶ ἀχρότατον 

ἁλίσχεσϑαι. ἑαλωχέναι τινός amare 10]. 

10 

ἀλλά. οὐδεὶς ἄλλος ἀλλ᾽ ὁ φυσιχός 8,6 
92,93 (apodosin incipit post εἰ xai) 70,22 

(post «ai yàp ci) 80,7 92,83 96,90 

ἀλλοιοῦν 15,8 52,19 54,7 sq. al. δύο τρόποι 

τοῦ ἀλλοιοῦσϑαι (coni. πάσχειν) 56,8 sqq. 

ἀλλοίωσις 15,30 54,10 55,98 56,9 81,93 

112,27 117,26 124,28 sq. (τρόπος ᾿ τῆς 
χινήσεως) 20,92 (ἡ κατὰ μάϑησιν) 55,26 

ἄλλος. ἄλλο τὸ ἡδὺ τοῦ ἀγαϑοῦ 119,19 τὸ 

ἄλλο xai ἄλλο 18,26 22,17.18 112,28 

ἄλλως 108,16 ἄλλως. . ἄλλως TOT “αἱ 

ἀμόρφωτος 151 

ἄλλως 10,12 123,26 καὶ γὰρ ἄλλως 118,22 

ἄλλως τε 19,29 80,8 

19,2 

ἀλλοτριονομιεῖν 112,21 

ἀλλότριος (μεταξύ) 10,16. 19 71,9 80,31 sq. 

(χρῶμα, opp. οἰχεῖὰ) 59,11. 21 60,31 19, 

4.98 τὸ ἀλλότριον (opp. τὸ οἰχεῖον) 45, 

91 123,8 124,4 

ἀλλοφρονέων Hom. 10,2 

&Ap 19,19. 20 

ἁλμυρός 12,6 

ἁλμυρότης 10,26 

ἄλογος (δύναμις) 10,324. 11,5 (τὸ αἰσϑητιχόν, 

opp. λόγον ἔχον) 117,11. 14. Plato (αἴ- 

σϑησις) 106,22 τὰ ἄλογα 107,9 τὰ 

ἄλογα ζῶα 67,10 82,95 88,25 90,24 107, 
13. al. 

ἅλς. ἅλες δυνάμει ὑγροέ 11,1 

&áp.apcávety 91,24. 21 χρίσεις ἡμαρτημένας 

101,18 ἡμαρτημένως 93,5 

ἁμάρτημα 99,1 

ἄλλως τε χαὶ 

ἀμαυροῦν (φῶς) ἀμαυρούμενον τῷ  Aap- 
προτέρῳ 61,29 

ἀνιαύρωσις 30,14 

ἀνιβλύνειν 42,23 

ἀμ βλὺς 66,6. 8. 11 

ἀμεγέϑης. ἀμέγεϑες καϑ᾽ αὑτό 21,15 
áp είβεσϑαι 101,14 

ἀμέλει 120,13 

ἀνελεῖν 26,32 35,4 91,9 

ἀμερής. νοῦς 21,l (νοούμενα) 21,30. (χινή- 

ματα) 16,28 (ποιότητες) 100,2 (χρόνος) 

110,24 (νόησις) 110,24 

ἀμερῶς 100,21. 25 

ἀμέριστος 100,26 τὰ ἀμέριστα (opp. τὰ 
μεριστά) 21,90 Plato (φύσις) 10,24 

ἀμέτοχος 34,15 

τὰ ἀμερὴ 21,95 

&pecpoc 107,17 

ἀμήχανος 52,10 83,6 90,32 

&pt[fje (ὃ νοῦς) 98,39 99,95 105,934. μᾶλλον 

ἀμιγής 106,9 Anaxagoras 13,17 14,12 

94,20 

ἄμικτος (yopot) 84,32 (πάσης ὕλης) 91,9 

(τῷ σώματι) 100,11. 29 

ἄμμος 63,29 

ἀμοιρεῖν (1,16 122,32 

αἰσϑήσεως 129,29 

ἀμορφία 1123 

ἄμορφος (ὕλη) 10,90 

3l 
᾽ Α 

ἀμνόρφωτος. 

ἄμιοιρος. 

τὸ ἄμορφον lll, 

σίδηρος 49,10 

9* 



132 ἀμυδρός 

ἀμιοδρός (αἰτία) 1,11 (αἰσϑητά) 95,1 (δια- 

φορά) (1,25 (ζωή) 41,26 115,93 (ὁμοιό- 

τῆς) 9,99 (πληγή) 95,2. ἀμυδρῶς 107,10 

ἀμφιεννύναι (T, φύσις τὰ σπέρματα) 42,12 

ἀνιφισβητεῖν. περί τινος 20,24 88,22 pass. 

41,99 

ἀμφισβητήσιμος 2,11. 33,27 (πρός τι) 

91,27 

ἀμφότερος. ἀμφοτέρως 236,1 

ἄμφω. xav. ἄμφω 31,91 

ἄν. ἴσως ἄν τις διαλύσει 72,21 ὥσπερ ἂν 

εἰ ὅ8,10 99,15 100,1 124,98 

ἀνάγειν (εἰς τὰς ἀρχὰς τὴν ψυχήν) 14,8 

εἰς ἕνα ποιητιχὸν νοῦν ἀναγόμεϑα 103,36 

οἱ λόγοι εἰς τὸν νοῦν ἀνάγονται 106,90 

ἀναγκαῖος 45,21.24 41,12 53,83 993,19 

ἀναγκαίως 62,2 18,20 

ἀνάγκη (scil. ἐστίν) c. inf. 1,18 36,18 53, 
20 saepe — ἀνάγκη πᾶσα 40,12. ἐξ ἀνάγκης 

31,17 93,19 
ἀναδέχεσθαι 623,94 

ἀναξζωγράφησις 90,92 

ἀναϑυμίασις. Heraclitus 13,27 16,25 18,14 

ἄναιμιος (νεῦρα) 14,1. «à ἄναιμα expl. 66, 

18 οὐχ ἔχει φωνήν ib. τὰ ἄναιμα ἀναί- 

σϑητα Critias 12,96 

ἀναιρεῖν (syn. διαφϑείρειν) 126,8 (opp. 
τελειοῦν) 55,96  logice 6,13. 14 

ἀναίρεσις. logice 6,17. 18. 27. 81 

ἀναίσϑητος 13,87 11,95 122,95 ἀναισϑη- 

τότερος 18,55 ἀναισϑητότατος 94,10 80, 
24 125,18 passive 11,12 

ἀναισϑητεῖν 10,1 

ἀναχάλυψις 10,5 

ἀνακάμπτειν 22,24 51,96 

ἀνακιρνάναι (pass.) 10,31 

ἀναχλᾶν (pass. ἀήρ, φῶς) 63,36. 39 64,2. 
ὃ. τ (ὄψις) 124,95 

ἀνάκλασις 69,90 64,4. 5 expl. 124,35 

ἀναλαμβάνειν (τὸ εἶδος τοῦ αἰσϑητοῦ) 5,8 

91,91  resumere orationem 84,91 ἀνα- 

ληπτέον 8,24 41,9 85,90 113,33 

ἀναλέγειν (med. 7j αἴσϑησις τοὺς λόγους 
τῶν αἰσϑητῶν) 89,29 

ἀναλογεῖν. τὸ τοῖς ὄμμασιν ἀναλογοῦν 80,17 

ἀνάλογος. τῷ ἀγαϑῷ ἀνάλογον αὐτὸν (τὸν 

ἥλιον) ποιεῖ 103,36 τὸ ἀνάλογον 42,8 

10,24 16,21. 25 ἡ σὰρξ καὶ τὸ ἀνάλογον 

12,13 13,24 78,34 80,27 124,8 μορίου 

τινὸς τοῦ ἀνάλογον τῇ αἵματι 21,21 

ἀνάλογον adv. e. dat. (εἶναι) 71,4 72,4 

I INDEX 

94,5 (ἔχειν) 49,9 95,13 98,90 (ὑπάρχειν) 

112,26 (χρῆσϑαι) 68,7 

ἀναμάρτητος 91,18 112,20 

ἀναμιάττειν med. (ὃ χηρὸς τὴν σφραγῖδα) 
92,11 (ἣ αἴσϑησις τὰ εἴδη τῶν αἰσϑητῶν) 

28,8 54,9 78,31 19,96 91,40 92,10 

ἀναμένειν 81,98 

ἀναμιγνύναι. pass. 70,31 

ἀναμιμνήσχκειν 39,22 

ἀνάμνησις. αἱ ἀναμνήσεις πῶς ἀπὸ τῆς 

ψυχῆς 28,12sqq. 19 sqq. Plato 107,1 

ἀναμφῳισβήτητος 31,23 

ἀνανεύειν (πρὸς τὸ φανὲν Ψεῦδος) 88,40 

89,7 

ἀναντίληπτος 18,12 93,2 109,22 

ἀνάξιος 21,8 

ἀναπαύεσθαι (ἡ φύσις) 49,4 

ἀναπεταννύναι pass. 69,36 10,9 

ἀνάπλεος 14,11 

ἀναπλήρωσις 39,9 

ἀναπνεῖν 62,84 66,83 67,8.12sqq. 69, 

14 sqq. 10,1 sqq. 

τες καὶ ἐχπνέοντες 66,95 τὰ μὴ ἀνα- 

ἀναπνέομεν εἰςπνέον- 

πνέοντα 39,19 

ἀναπνοή 66,95 617,1 111,28 

πρώτην ἀναπνοήν 235,19  Demoeritus τοῦ 

ζῆν ὅρον εἶναι τὴν ἀναπνοήν 9,20 

ἀναπνευστιχός (ὄργανα) 67,4.5 (μόρια) 

61,28 

ἀνάπτειν 81,1 

παρὰ τὴν 

ἄναπτος 11,24 

ἀναρμοστία 24,26. 91 

ἀνάρμοστος 18,23 

ἀναρρίπτειν 20,4 

ἀνασπᾶν 69,81 

ἀναστρέφειν. 

περὶ τὸν τόπον ᾿Αριστοτέλης 18,28 
ἀνατέλλειν (ὃ ἥλιος) 60,21 

ἀνατιϑέναι. ᾧ Πλάτων ἀνέϑηχε τὸν διά- 

λογον 20,8 ἀνεϑέμεϑα ἐπισχέψασϑαι 105,14 

ἀνατολή 60,32 

ἀναφέρειν. τὰ πάϑη τῆς ψυχῆς εἰς ἁρμο- 

νίαν τινά 29,91 

ἀναφορά 28,0 ; 
ἀναχώρησις 22,90 111,26 
ἀνδριάς 40,23. 88 96,2 sqq. 98,24. 26 

ἀνείδεος 111,831 

ἀνελίττειν 28,14 

ἄνεμος 1,99 18,11 ἄνεμος μὴ xtvobpevos 
ἀὴρ ἢ ἀναϑυμίασις 18,24 

ἀνέμφατος. πλήϑους ἀνέυιφατος φύσις 9,10 

φιλοτιμότερον ἀνέστραπται 

i 



VERBORUM 

ἀνεξαπάτητος 51,20 
ἀνεπαίσϑητος. ἀνεπαίσϑητα λόγου χαὶ νοῦ 

107,14 
ἀνεπιστημοσύνη 55,27 88,20 

ἀνεπιτήδειος 80,23 

ἄνευ. τὸν ὧν οὐχ ἄνευ λόγον 14,25 

ἀνέχειν med. τινός 69,2 

ἀνήχουστος 68,80 11,14. 20 

ἀνὴρ. τἀνδρί 32,95 οἱ ἄνδρες ἐχεῖνοι 11,21 

ἀνϑέλχειν 120,22 

ἄνϑος 105,31 106,14 

ἀνϑρώπινος (ψυχή) 9,22 26,97 81,92 109, 

5. 13 107,8. 10 
ἄνϑρωπος def. 3,26 φρονιμώτατον τῶν 

ζώων 68,10 μόνος νοῦν ἔχει 88,11 120, 

16 αἰσθάνεται ypóvou χαϑ᾽ αὑτό 120,11] 

Alexander (ποιητής τοῦ χρόνου) 120,18 

ἄνϑρωπος collective sine articulo ἐν τοῖς 

χρόνου αἴσϑησιν ἔχουσιν χαὶ μάλιστά γε 

ἐν ἀνθρώπῳ 13,22 69,14 88,11 89,2 

120,11 ἄνϑρωποι 118,28 

ἀνιᾶν (opp. τέρπειν) 113,8 

ἀνιέναι. ἐπιτείνεσθαι xol ἀνίεσθαι 1,16 

ávtcoc 121,25 

ἀνιστάναι. ἀνίστασθαι τὰ τεὐνεῶτα τῶν 

ζώων 16,18 

ἀνιχνεύειν 11,9 

ἀνόητος 102,17 

ἀνοιδαίνειν 21,10 

ἀνομοειδής 36,18 
ἀνόμοιος 54,17 55,14 11,22 95,18 

ἀνομιοιοῦν. τοῖς ἐναντίοις ἀνομοιοῦσϑαι 88,1 

ἀνόσφραντος 68,92 ἀνόσφραντον πολλαχῶς 

68,34 sqq. 

ἀνταυγεῖν. 

68,31 

ἀντεξέτασις 121,22 

ἀντεπιστρέφειν 29,1 

ἀντιβαίνειν 113,12 121,11 

ἀντιχεῖσϑαι 112,11 ἀντίχειται ὡς τὰ πρός 

tt 486 xaxà τὸ πρός τι 49.20 

χείμεναι ῥοπαί 51,14 τὸ ἀντιχείμενον 6,13 

16,5 95,29. 51,13 52,8 

ἀντιχρὺυς 19,7 30,4 101,18. 29. 105,4. 120, 

19 
ἀντιλαμβάνειν med. (f, ψυχή, ἡ αἴσϑησις 

sim. τινός) 10,17 54,24 57,9 saepe — αἱ 

πλείους (ἐνέργειαι τῆς Ψυχῆς) οὐδὲ ἀλλή- 

λων ἀντιλαμβάνονται 81,9 

ἀντιλέγειν 19,28 860,81 

ἀντιληπτικός (αἴσϑησις) 54,21 71.8 

ἀνταυγοῦντα (coni. στιλπνά) 

ἀντι- 

ἁπανταχόϑεν 1893 

ἀντίληψις. τῶν ὀσφραντῶν ἡ ἀντίληψις 

ὕσφρησις Ἣν 69,28 770,19 79.230} 33 al. 

ἡ κατὰ συμβεβηχὸς ἀντίληψις 82, ἁφὴ 

χατὰ ἀντίληψιν 74,97. 89 (coni. χρίσις, 
τοῦ ϑιγγάνοντος) 124,6 

ἀντιλύπησις 1,21. 91 

ἀντισήχωσὶς 9,24 

ἀντισπᾶν 122,4 

ἀντιστρέφειν intr. 74,3 logice 16,15 

ἀντιστροφή 16,22 

ἀντιφράττειν 60,98. 94,23 

ἀνύειν 110,35 

ἀνυπόστατος (évvónpa) 3,82 

ἄνω. τὰ ἄνω xol χάτω 121,9. οὐ τὸ αὐτὸ 

πᾶσι τὸ ἄνω χαὶ «dto 951,5sqq. ἀνω- 

τέρω μιχρὸν de volumine 105,5. 7 τού- 

τῶν ἐστὶν ἀνωτέρω ὁ 8,96 τὸ γένος τὸ 

ἀνωτάτω (Opp. τὸ προσεχέστερον xal τὸ 

ἐγγυτέρω) 2,94 122,1 

ἄνωϑεν. ὑπομνηστέον 8,11 sim. 84,37 89, 

26 122,21 μιχρὸν δὲ ἄνωϑεν elliptice 

112,94 

ἀνώνυμος 84,16 (ἑνὶ ὀνόματι) 57,29 58,25 

ἀξιόλογος (ἀφορμή) 1,28 (ϑεωρία) 9,96 

ἀξυύπιστος 2,5 107,2 

ἄξιος ἀξίου, ἀπορίας 69,11. 19 102,17. 19 

(ἐξετάσεως) 104,20 (ὁ. inf.) 32,22 52,23 

102,30 

ἀξιοῦν (διορθώσεως) 101,16 (e. inf) 2,13 

14,26 

ἀξίωμια ἐναργές 6,92 (xà πρῶτα) 104,2 

ἀόρατος 61,4. ὃ 68,91 11,6. 20 11,22 dópa- 

τον πολλαχῶς 68,94 

ἀόριστος (αἴσϑησις) 122,18 (7, τοῦ πυρὸς 

αὔξησις) 51,22 τὰ ἀόριστα τῶν σωμάτων 

19,24  Platonicorum ἀόριστος δυάς 12,15 

expl. 12,18 ἀορίστως χινεῖσϑαι, φαντά- 

ζεσϑαι 122,10. 11 

ἀπαγγέλλειν 80,9 96,20 

ἀπάϑεια 105,26 

ἀπαϑής (νοῦς) 30,19 (coni. χωριστός, ἀμι- 

γής) 98,32. 99,35 104,29 105,10. 28. 29. 

34 108,14 (opp. φϑαρτός) 101,4 102,16. 

35 (πάϑους) 94,18 ὑπό τινος 52,6 19,91 

ἀπαϑέστερος 104,25 

ἀπαιτεῖν. ὁ λόγος ἀπαιτῶν 14,20 ἀπαι- 

τητέον 25,17 45,18 

ἀπαλλάσσειν 112,1 

ἀπαντᾶν. ἐπὶ τὴν τροφήν 69,12 ἀπαντᾷ 

τι translate 2,21 19,6 36,2 

ἁπανταχόϑεν 64,2 



134 ἀπαυστος 

ἄπαυστος (ἐνέργεια) 99,38 (χίνησις) 19,5 

(por) 18,15 115,21 

ἀπαριὕϑμεῖν 44,10 

ἀπαρτᾶν. τὰ ἀπηρτημένα τῶν συμβεβηχό- 

των ὅ,11.16 οὐ διέστηχεν οὐδὲ ἀπήρτη- 

rat 25,1 

ἀπατᾶν pass. 1.6 5,18 82,4 al. 

ἀπάτη 112,22 "Theophr. 102,29 108,27. 31 

ἀπειχόπως 18,29 

ἀπεῖναι (opp. mapetivat) 40,37 93,18. 20 

113,36 

ἀπειράκις 21,12 

ἄπειρος (στιγμαί) 21,11 πρόεισιν ἐπ᾽ ἄπει- 

pov 31,19 83,18 eic dmetpov ὁ λύγος 

προήξει 14,37 
ἀπτίειπ τὸς 902,21. 28 

ἀπεργάζξεσθαι.59,25 98,23. 28 

ἀπερείδεσθαι. πρός τι 92,9 

ἀπλανής 121,96 

ἁπλοῦς (σώματα) 35,99 122,90. 33 (στοιχεῖα) 

80,16 (ὅρου 30,25 (αἰσϑητήρια) 80,25 

(coni. 4piyfc) 97,26 (coni. αὐλός 96,7 

(opp. σύνθετοσ) 35,89 80,16 96,206.37. 

40 τὸ ἁπλοῦν xal ἀδιαίρετον λέγεται διχῶς 

110,5 sqq. ἀπλῶς (opp. διχῶς) 55,17 

ef. 79,22 84,23 ὅσα γῆς ἁπλῶς 934,9 

i. 4. ἀδιορίστως 29,3. (σῶμα opp. σῶμα 

τοιονδί) 39,33. 606,28 129,4 al. (πρότερος, 

opp. τῷ χρόνῳ) 99,21 (ἡδύ, opp. τὸ νῦν) 

120,23. μὴ ἁπλῶς χινεῖν τὴν ἀπορίαν 

(opp. ad refutandam certam aliquam opi- 

nionem) 54,96 ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν 59,11 

65,28 

ἀπό. ὁρίξεσϑαι ἀπό τινος 48,92 οἱ ἀπὸ 

Δήνωνος 350,92 ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν τὰ 
χαϑόλου θηρεύειν 95,10 ἄλλας ἀπ᾽ ἄλλων 

χινεῖσϑαι χινήσεις 29,11 ἡ γνώμη ἀφ᾽ 
ἧς ταῦτα ποιεῖ 28,1 ἀὴρ ὀξὺς γινόμενος 

ἀπὸ τοῦ ψόφου 18,18 Theophr. οὐδὲν 

ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τῶν ἐν πάϑει 108,5 

ἀποβάλλειν 91,8. 11 

ἀποβλέπειν. ἐπί ct 10,12. εἴς τὶ 27,11 

áTmo0cetzvovat 46,25. 15,17 60,18 90,19 

95,29 

ἀποδεῖεις, 1,13 2,15. 20 5,9. 10. 19. .22,24 

25,97 114,28 (dist. ὁρισμός) 22,23 συμ- 

περάσματα ἀποδείξεων 44,3 

ἀποδέχεσθαι 108,22 

ἀποδιδόναι. τῇ ψυχῇ τῶν ὄντων τὴν 

χατάληψιν ἀποδιδόασιν 12,29 φυτὸν ἀπο- 

δίδωσι (τὰ φυτὰ) 38,9. exhibere, praestare 

I INDEX 

(ζωήν) 98,21 (δυνάμεις) 98,1 (ἐνεργείας) 6,7 

94,13. (αἴσϑησιν ἐπιστήμην al.) 36,97 in 
disserendo (αἰτίαν) 35,39 51,15 (ὁρισμούς) 

2,9 5,29 48,14 (τὸν ὅρον) 14,36 (τὸν 

λόγον) 1,94 48,17.18 49,10 explicare 

(τὰ πάϑη τῆς ψυχῆς) 32,16 (τὴν ὀργὴν 
ζέσιν) 1,21 (τίνος αὕτη, τίς ἐστι) 41,24 

48,36 6,21 

ἀπόδοσις (τῆς ψυχῆς) 12,30 - 

ἀποθησαυρίζειν 120,15 
ἀποῦνήσκειν 125,94 

ἀποκεῖσϑαι. ἀποχείμενα 95,22 
ἀποχλήρωσις 26,97 103,99 

ἀποχρίνειν. εἴ τις ὕδωρ τὴν ψυχὴν ἀπε- 

χρίνατο 17,8 (Ὁ) 

ἀπολαμιβάνειν. (τὴν οἰχείαν μορφήν) 39,15 

398,25 109,4 (πρὸς ἃ γέγονε) 91,2ω4 ἀὴρ 

ἀπειλημυένος ἐν τῇ ἀρτηρίᾳ 61,14 

ἀπολαύειν (τὰ ζῶα τῆς Ψυχῆς) 26,6 34,31 

(fj σὰρξ τῶν ἁπτῶν ἐναντιώσεων) 19,91 

(ὁ νοῦς τῆς τοῦ ὀργάνου ποιότητος) 94,93 

(τὸ τόδε τοῦ γίνεσθαι παρὰ τῆς ὕλης) 

99.19 
ἀπολείπειν 49,1 

ἀπολλύναι 55,32 102,4 

ἀπολογία 17,9 

ἀπολογίζεσϑαι (τὰς αὐτὰς αἰτίας) 101,16 
ἀπολύειν (pass. τῶν σωμάτων, τῆς αἰσϑή- 

σεως) 32,1 10,20 (med., quaestionem) 

20,30 103,20 

ἀπομάττειν med. 82,21 

ἀποπάλλειν pass. 69,94 64,5. 9 65,30 

ἀποπαύειν med. 100,96 

ἀποπέμπειν (ἀτόμους, opp. εἰσέλχειν) 9,26 
, , 

ἀποπίπτειν 4.8 

ἀπορεῖν (δυνάμεως) 92,21 (φρονήσεως) 118, 

90 (opp. ἐπιλύεσθαι, διαλύειν) 101,10. 

δ al. ἀπορεῖν δύο ταῦτα 72,11 74,5 

ταῦτα ἠπορήσϑω 16,21 περὶ ὧν ἠπόρησε 
102,14 ὅσα ἄν τις ἀπορήσειεν ὑπὲρ αὐτῆς 

94,20 ᾿Αριστοτέλης ἀπορεῖ πρὸς ἑαυτὸν 

101,1 ἀποροῦντι μᾶλλον ἣ διδάσκοντι 

προσέοιχεν 30,27 ἀπορητέον 25,29 

ἀπόρημα 101,12 

ἀπορία 235,36 69,11 saep. ταύτην χινεῖν τὴν 

ἀπορίαν 54,36 τοῦτο ἀπορίαν ἔχει πολλήν 

111,2 

ἀπορρεῖν 10,31 

ἀπορροή 36,32 60,12 

ἀποσαφεῖν. pass. (ai λέξεις) 66,17 

ἀποσιωπᾶν 24,12 



VERBORUM 

ἀποσχευάζειν med. 47,26 89,26 

ἀποστερίσχειν. αἰσϑήσεως ἀπεστέρηνται 

90,5 
ἀποστηρίζειν. med. (εἴς τι) 7,5 82,4 

ἀποστρέφειν 113,12 

ἀποστροφή 41,20.21 
ἀποτάσσειν. ἐν τίνι τῶν διαφορῶν ἀπο- 

ταχϑήσεται (ἡ ψυχή) 3,2 
ἀπ οτείνειν. med. εἴς τι 92,16 107,12 

ἀποτελεῖν. pass. (ὀξύτερος ἦχος) 66,18. 20 
ἀποτέμνειν. med. 98,2 

ἄποτος 11,26 

ἀποτρέπειν. med. 128,9 

ἀποφαίνειν. med. 9,1. 9. 90 12,91. 40 13,7 

saepe περί τινος 87,11 92,98 108,35 
ὅτι 99,12 112,395 cum ace. c. inf. 9,18 

86,35 112,17 

ἀπόφασις 109,32 112,12 113,16 

ἀποφέρειν. pass. ἐπί τι 94,28 

ἀποχετεύεσθαι 81,1 

ἁπόγρη 21,12 44,11. 19 51,19 ἃ]. ἀποχρῶσα 

αἰτία 89,4 ἀποχρῶσα ἡμῖν ἐστίν ἡ δύνα- 

pts 96,12 ἀποχρώντως 72,2] 

ἅπτεσθαι 41,24 62,21 18,2 al. ἅπτεται ἀλλή- 

λων ὧν τὰ πέρατά ἐστιν ἅμα 14,8 οἵ. 124,5 

(τῆς περὶ Ψυχῆς ϑεωρίας) 8,98 
ὡρισμένων) 108,18 

(τῶν ὃι- 

ἁπτιχός (αἴσϑησις) 44,33 (δύναμις) 80,12 , 

85,8 (αἰσθητήριον) 16,97 (σῶμα) 129,97 

(ζῶον) 124,8 τὸ ἀπτιχόν 73,28 "00,16 

85,6 τὰ ἀπτιχά 14,16 

ἁπτός 41,25 10,12 sqq. 72,28 al. (ἐναντιώ- 

σεῖο) 47,28 18,99 19,31 sq. 122,31 125,15 

(ποιότης) 01,16 

ἁπτῶν λεγομένων 123,92 

ἀπωϑεῖν med. 19,9 

ἄραβος Hom. 7,7 

dpa. 3px .. 7 οὔ 12,10 ἀλλὰ dpa γῆς 125, 
14 

dpa. οὔπω δῆλον cl... ἄρα 49,28 διηπορή- 

σαμεν μήποτε ἄρα 80,5 v. εἴπερ 

πὰ ἅπτόν 56,20 τῶν 

ἀράχνης 11,26. 81] 

υεταβάλλει εἰς ἐνέργειαν ἐξ ἀργίας ἀργία. 

52,18 
ἀργός. μηδὲν ἡ φύσις παρήγαγεν ἀργόν 6,10 

cf. 93 
ἄργυρον (χυτόν) 19,11 

ἀρέσχειν. χαϑάπερ ἤρεσχε [[λάτωνι 2,19 
52,9 

ἀρετή (coni. τελειότητες) 2,1 

χαχιῶν μεσότητες (0,60. τὰ πάϑη μετρη- 

ἀρεταὶ τῶν 

ἀρχή 195 

ϑέντα γίνονται ἀρεταὶ 107,16. (νοῦ syn. 

χατορϑώματα) 88,18 

ἄρϑρον grammatice 116,25 

ἀριϑμεῖν 50,81 59,16 120,17 μονάδα, εἴτα 

δυάδα εἶτα τριάδα 21,2 

ἀριϑμητικός. ἡ ἀριϑμητική 09,28. 114,26 
ἀριϑμός 2,24 48,82 81,10 120,11 ὑπ᾽ 

ἀριϑμὸν ἄγειν 108,12. χοινὸν πλειόνων, 

πασῶν αἰσθήσεων 57,90 58,2. 3 81,22 
99,14 τὸν ἀριϑμὸν ἐκ τῶν αἰσϑητῶν ὁ 

νοῦς ἐρανίζεται 116,0 cf. 81,27  Platoni- 

corum ἀριϑμοὶ εἰδητικοί 11,25 12,14 22 

eorum στοιχεῖα 12,14 (ἁρμονιχοί) 19,20 

20,16  Xenocrati anima dptüpós pova- 

διχός, χινοῦν ἑαυτόν 31,4 32,29 τῷ ἀριϑμῷ 

ordine 4,11 ἀριϑρυιῷ ἕν, πλείω (opp. εἴδει, 

λόγῳ) 38,5 50,24 86,0 120,26 (τὸ αὐτό, 

ἕτερον) 16,21 16,38 
ἐπέοιχεν vers. Pyth. 11,27 

ἀριστερός 51,94 121,11 
ἀρκεῖν 126,19 

ἁρμόξειν 25,8 intr. 390,4. 15. ἁρμονία dpp.ó- 

Couca ἑαυτήν 32,91 pass. 24,28 25,9.9 

18,24. 22 al. 

ἁρμονία def. 24,830 expl. 28,4 τρόποι τῆς 

ἁρμιονίας 25,11 animam λέγουσί τινες áp- 

uova 24,15 sqq. 32,27 πᾶς λόγος συμ.- 

υετρία τις καὶ ἁρμονία 18,21. xa9' appo- 

9 .» , , ») 

ἀριϑυιῷ δέ τε πάντ 

νίαν χινεῖσϑαι 20,15 

ἁρμονικός (ἀριϑμοί) 19,20 20,16 
ἄρνησις 89,9 

ἀρτηρία 6,4.14 sqq. 

ἄρτι 56,19 109,24 

ἀρτίως 109,9 
ἄρτος 922,11. 24. 25 

ἀρχαῖος (δόξα) 20,4 

87,19 

ἄρχειν. 

ἀρχαιότερος (φυσιχοί) 

πρῶτον ἄρχεσϑαι 4,28 ἀπὸ ταύ- 

τῆς ἀρχτέον 20,2 

ἀρχή. (πλεοναχῶς λέγεται) ὅ0,21 dist. τέλος, 

τελευτή) 114,80 121,6. ὃ ἐξ ἀργῆς 14,21] 

116,7 111,21 ἀρχὴν ἄλλην, φανερωτέραν 

ποιησάμενοι 38,55 44,1 98,9 (coni. στοι- 

χεῖα) 99,92 λέγουσι τὴν ψυχὴν τὰς ἀρχάς 

10,15 τὰ φυσιχὰ 

σώματα τῶν ἄλλων ἀρχαί 99,21 ἡ ψυχὴ 

ἑτέρων δυνάμεων xui ἔργων ἀρχή 45,22 

(κινήσεως) 41,27. 88 τῶν γευστῶν ἀρχὴ τὸ 

ὑγρόν 71,22 ἀρχή τις ἦν καὶ ἡ ὕλη 1], 

28 Theophr. (opp. ὕλη) 107,22 (i. q. 

δύναμις) 44,26 18,32 (αἰσϑητιχή) 64,91 

(τοῦ παντός) 81,29 
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120,6 (ποιητικὴ) 99,26 ἐν τοῖς περὶ τῶν 

ἀργῶν τῆς ὅλης φύσεως 39,6 50,28, 

v. ind. loc. Arist. 

ἀρχηγός. τῶν νοημάτων 99,23 

ἀρχιχός 122,1 

ἄρχων 81,9 

ἀσάφεια 19,29 

ἀσϑένεια (τοῦ χατασχεῖν) 30,33 

ἀσϑενής (αἴσϑησις) 67,90 (πληγή) 95,9 

(νοῦς) 113,22 

ἀσπάλαξ 81,8 

ἄσκησις 68,14 

ἀσπίς 15,24 

ἀστήρ 13,92 

ἄστρον 60,9 123,90 

ἀστρονομία 1,14. 17 114,29 

ἀσύμμετρος (διάστημα) 51,19 τὸ ἀσύμμε- 

τρον 109,18 

ἀσύνετος 18,11 93,2 

ἀσύνϑετος 111,9. 14 

ἄσφαλτος 69,17 

ἀσώματος (ἀρχαί) 12,59 (μεγέϑη) 174,24 

(χίνησις) 99,6 (ψυχή) 21,18 Theophr. 

108,2 Plato (φύσις) 10,24 11,20 Heracl. 

(πῦρ) 18,28 

ἀτάραχος 62,18 

ἀτελής. (ἡ κίνησις ἐντελέχεια) 18,25 108,17 
cf. 36,95 119,97 υ. (αΐαϑησις)» 122,12 

(ζῶον) 194,19 τὰ ἀτελῆ (coni. πηρώ- 

pata) 118,57 τὰ ἀτελέστερα ζῶα 122,5 

123,33 (opp. τὸ τέλειον) 15,18 49,2 

99,92 : 

ἀτεχνῶς 117,38 

&áctp.dCerv 19,31 

ἄτιμος 10,8 100,94 

ἄτομος. αἱ ἄτομοι Democriti 9,18. 26 13, 

19. 19,17 20,2 τὸ rope (P) 9,10) τὰ 

ἄτομα εἴδη 48,2 

(λόγου) 107,9 

ἀτοπία 18,9 

ἄτοπος 94,4 80:1 69,16 al. 

inf. 83,90. 26 

ἄτοπον cum 

BGe3o6. 

15:9 

ἀτρευίξειν 115,22 

αὐγή 105,981 106,7. 18 

Plato (ὄχημα) 19,38 

ἡ αὐλητιχή 24,5 

ἄυλος. τὰ doha 115,6 (coni. ἀχίνητα) 

22,91 (εἴδη) 110,6 114,32 115,8 

ἄυλον παντελῶς «xal ἀπλοῦν 96,7 

(φύσις) 10,24. 26 

αὐλός 66,16 

ἀτοπώτερος 34,5 

αὐγοειδής. 
2| , αὐλητιχός. 

εἴ τι 

Plato 

I INDEX 

αὐξάνειν. τὸ αὐξῆσαι 44,12 pass. 44,15. 

20 51,19 52,4 122,25 

αὔξειν 52,986 pass. 4,22 15,6 37,27 44,11 

50,94 51,81 

αὔξησις 15,80 34,35 39,91 122,23 al. (τῶν 

λίϑων ὁμώνυμος) 41,34 (τρόπος τῆς χινή- 

σεως 50,94) 

αὐξητιχός. τὸ αὐξητιχόν 

αὐξητιχῷ εἶναι 52,94 

αὐστηρός. τὰ ἄγαν αὐστηρά 11.117 (ὀσμή) 
68,25  (yup.óc) 12,6 

αὐτάρκης 639,21 ὅτῳ μὴ αὐτάρκη τὰ clpn- 
μένα 15,6 πρὸς... μᾶλλον ἑαυτῷ αὐτάρ- 

χης ὃ νοῦς 97,4 c. inf. 54,94 

αὐτοξῶον. Platon (expl.) 11,28 12,1 

αὐτοχινησία 106,90 

αὐτοχκίνητος 9,92 15,1 sqq. 106,31 

αὐτόματος. 

4.18 45,29 

τὴν γένεσιν αὐτομάτην ἔχει 

80,71. τῶν ζώων τὰ αὐτομάτως γινόμενα 

20,28 
αὐτός. τοῖς ῥήμασιν αὐτοῖς eisdem 101,18 

πρὸς τὰ ἔργα αὐτῆς pro ἑαυτῆς 1,29 sic 

αὐτῶν 17,99 ἡ αὐτοῦ φύσις ὁμογενὴς 

τῇ ἐνεργείᾳ 99,54 — ἡ ταὐτοῦ δύναμις 

(opp. ϑατέρου) Platonice 11,8 

ἀφαιρεῖν 8,21 med. τι 61,4 111,17 
τι 122,10 τινός τι 14,11 16,6 

ἀφαίρεσις. τὰ ἀφαιρέσει λεγόμενα expl. 

114.10 τὰ τῇ ἀφαιρέσει λεγόμενα 116,1 

τὰ ἐξ ἀφαιρέσεως λεγόμενα 96,30. 34. 89 

114,31 τὰ χατὰ στέρησιν «al ἀφαίρεσιν 

νοητὰ 111,20 

ἀφάλλεσθαι 65,93. 94 

ἀφανής 6,8 30,21 44,8 61,28 

ἁφή etymol. 125,10 περὶ ἁφῆς 72,11 sqq. 
122,28 sqq. 125,4. 34 sqq. 

παράϑεσιν, 

, 

τινα 

ἁφὴ κχατὰ 

(4,32 sqq. 

(τῶν ἀψύχων, τῶν ζώων, τῶν φυτῶν) 
124,4 sqq. ἡ πρώτη ἁφή expl. 175,6 
(πρώτη τῶν αἰσϑήσεων τῷ ζώῳ ὑπάρ- 

χουσα) 125,96 cf. 122,28 44,80 (ἐσχάτη 

τῶν αἰσϑήσεων) 44,17. (ἀναγκχαιοτάτη τοῖς 

γενητοῖς ζώοις) 124,1 (σωματχωτάτη τῶν 

αἰσϑήσεων) 16,92 (πλείους ἔχει διαφοράς) 

51,24 ἡ γεῦσις ἁφή τις 10,12 sqq. 

ἀφϑαρσία 31,20 108,20 104,24 
ἄφϑαρτος 18,28 102,18 Theophr. 102,28 

108,26 

ἀφιέναι (λόγον) 48,21 

ἀρχῶν 14,14 

σεως 97,8 

κατὰ ἀντίληψιν 

οὐχ ἀφίενται τῶν 

ἀφεμένῳ (νῷ) τῆς αἰσϑή- 

τὰ τεχνιχὰ ἀφείσϑω 39,29 
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ἀφιστάναι (τὸ εἶδος τῆς ὕλης) 8,7. 35. ἴσον 

ἀφεστάναι “1.11 γεωμετρία xai ἀριϑμη- 

tx . . ἀφεστήχασι τῆς φυσιχῆς ὕλης 

11.1.56. c/c... 

1,26 cf. 116,2 n. 

ἀφορίξζειν med. 32,32 49,11 21,12 ἀφωρισ- 

pévoc 16,18 79,10 94,26 9,21 126,12 

ἀφορμὴ 1,9 2,1 (coni. ἐπιβάϑρα) 117, 

12 

ἀφροιμίαστος 105,32 

ἀφροσύνη 88,20 
ἄφρων 34,13 Plato (ξυμβούλω) 106,21 

ἄχρονος (μεταβολαί) 29,17 

ἄχρους 60,94 71,13 83,8 (οἰχείου χρώμα- 

τος) 60,96 

ἀχρωμάτιστος 59,20 

dy«optococ 6,97 8,5 17,24 43,29 19,11 

105,28 121,7 (τινός) 108,30 

ἀψευδής 112,20 

ἄψοφος 60,34 64,22. 26 11,14 83,8 

ἄψυχος 10,26 18,94 19,91 124,4. I1. (σώ- 
paca) 92,20 

ὕλης οὐχ ἀποστήσονται 

ἀχρόνως 21,22 

Βὰδίζειν 109,8. 35. 86 

βάϑος 14,6 124,31 

βαίνειν (ἡ πρώτως αἴσϑησις) ἐπὶ τοῦ πνεύ- 

ματος βεβηχυῖα τοῦ πρώτως αἰσϑητιχοῦ 
86,32 

βάλλειν (ἐγγύς, πόρρω τῆς ἀληϑείας) 23,24 

βάπτειν 129,30 

βαρύνειν pass. 78,8 

βαρύς (opp. κοῦφος) 57,27 12,20.31 80,8 

(opp. ὀξύς, de sono) 24,20 66,4 sqq. 79, 
94 (ὀσμή) 94,59 

βαρύτης 172,23 

βασιλεύς 81,9 

βέβαιος. τοῦτο ἡμῖν βεβαιότερον (?) 101,9 
βεβαιότης 18,16 

βεβαιοῦν 6,88 med. 57,10 108,16 cf. 

101,9 n. 

gti 67,6. 12 
βία. ὠϑουμένου βίᾳ l7,ll 

16,1.3 117,31 

βίατο ς- (πληγή) 95,2. (χίνησις) 15,81 16,1. 
9 11,2 (ψόφος) 711,10. 14 βίαιον ἅπαν τὸ 
παρὰ φύσιν 22,35 

βιβλίον. βιβλίοις γεγραμμένοις 85,96 

8toc 81,9 101, 14 
βλαβερός 88,4 

βίᾳ κινήσεται 
4 

βλάβη 65,12. 18 11,9 
βλάπτειν. (τὴν ὄψιν) 68,97. τὰ βλάπτοντα 

124,8 

βλέφαρον 69,90 10,5 

βοήϑεια 9,23 

βοηϑεῖν. ταῖς ἐλλείψεσιν 8,16 

ϑοῦντας 52,5 

βούλεσθαι. τὸ εἶδος φύσις τις εἶναι βούλε- 

ται 9,99 cf. 4,1 οἷον βούλεται εἶναι ἡ 

σάρξ 19,24 βουληϑεὶς ϑεωρεῖν 55,22 

βουλεύεσθαι 36,29 (2) 36,97 118,32 

βουλευτιχός. τὸ βουλευτιχόν 119,38 

βούλησις 36,96 47,13. 15. 113,24. 26 119, 

Ὁ. 13 (dist. ὄρεξις) 121,32 sq. 

βράγχιον 66,22 

βραδύς 66,10 

βραχύς. βραχέως τῇ λέξει 108,9 

βραντα 79,17 126,3 

βωμός 5,13 

λόγους βοη- 

l'ép elliptice 67,21 13,5 

γαστήρ 42,1 

γε. ἅ γε explicative 4,21 

γεγωνεῖν 64,7 

γελοῖος 4,14 25,13 21,25 48,24 γελοιότε- 

pov τῶν μύϑων 26,35 
qe» τὸ ἀδύνατον 34,1 

ἀπὸ γενέσεως ἄχρι φϑορᾶς 122,23 

(dist. τελείωσις) 112,99 γενέσεως αἰτία 

εἰ δεῖ γελοῖον λέ- 

γένεσις. 

99,0 115,20 (αὐτομάτη, ἐκ τέχνης πεπο- 

ρισμένη) 50,7 (ἐξ ἀλλήλων) 50,22 "Theophr. 

πῶς ἡἣ γένεσις (τοῦ νοῦ) 102,21 107,26 

ἐν τῇ πρώτῃ γενέσει 107,36 --- ὅσα ϑνητὰ 

xal ἐν γενέσει 42,8 50,10. 17 

γενετή 116,3 

γενητὸς (ζῶον) 13,22 123,4. 12 124,1 125, 

2. 21 (coni. φϑαρτόν) 122,22 

γενιχός (φύσις) 48,14 

yevvàv 4,22 41,36 44,21 45,11 51,25 53,9. 

10. 28 122,23 123,12. 14. 125,27 

γεννητιχός. τὸ γεννητιχόν 45,90 — (coni 

ϑρεπτιχόν) 117,24 (μέρος τῆς ψυχῆς) 
45,9 (ψυχή) 53,24 (δύναμις τῆς ψυχῆς) 

ὃ4.1 (σῶμα) 53,6 (ζῶον) 53,21 123,16 

(ἑτέρων τοιούτων) 118,0 

γένος expl. 3,22 

γένος 2,89 

93,90 τῆς περὶ γενῶν xal εἰδῶν ϑεωρίας 
οἰκειότερα 4.10 (dist. εἴδη) 55,8 88,91 

διχῶς ἕχαστον. λέγεται 

νοήματα ἡμέτερα ἣν τὰ γένη 
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(coni. φύσις) 55,22 72,833  (xowóv) 48, 

9.12.25 ὧν ἕν γένος οὐχ ἔστι 61,14 

γεύεσθαι. τινός 10,88 12,2 76,28 125,91 

γεῦσις. περὶ γεύσεως 70,12 sqq. expl. 84, 

18 (otov ἁφή τις) 68,9 124,15 (ἅπασα δι᾽ 

ἁφῆς) 41,34 — 51,24 62,25 66,90 84,20 

126,1 et saepe. 

γευστιχός (ὄργανον) 12,9 

γευστός 47,95.34 08,5. 26. 27 09,2. 719,20 

περὶ τοῦ γευστοῦ 70,12 sqq. 

γεώδης 51,9 

γεωμετρεῖν 55,23 
γεωμετρία 1,14 95,24 114,11. 26 110,4 

γεωμετριχός (ϑεωρήματα) 95,25 

γεωργία 8,106. 
γῆ 60,29 80,19 sqq. 115,26 (ἀεὶ κάτω χκινεῖ- 

ca) 16,10 (μέμιχται μάλιστα τῇ ἁφῇ) 

80,24 (μάλιστα ἀναίσϑητος τῶν στοι- 

χείων) 122,39 éx τῶν ἡμετέρων μερῶν 

ὅσα γῆς ἐστὶ πλείονος 122,95 125,19 

γιγγλυμός 121,12. 18 
γίνεσϑαι (opp. elvat) 39,13 115,21 

γιγνώσκειν 87,31. 32 88,1. 2. 7 93,9 114,4 

(ἀριϑμιόν) 89,2 

γλαφυρός. γλαφυρωτέρως 19,10 
γλυχύς. τὸ γλυχύ 72,4.5 81,36 sqq. 85,2. 

12sqq.al. (χυμοί) 68,20 (ὀσμαί) 68,21 

γλύμμια 59.28 92,97 124,90 932 
ἡλῶττα 54,28 66,80 67,5 71,1. 2. 97 12,1 

16,20 85,34 89,5 126,20 

γνωματεύειν 82,16 

γνώμη 28,1 

γνωρίζειν 33,83 sqq. 22 81,27 83,2 81,11. 

30 94,6. 22 110,32 111,32 

γνώριμος 5,9 88,24 

γνώρισμα 68,17 

γνῶσις 1.11 15,4 44,5 5 ᾧ ἢ’ 

109,1 

γνωστιχός (δύναμις) 12,32 

γνωστός 82,38 

γονή. (πάντων ὑγρά) 18,94 

γοῦν 13,16 84,10 38,2. 26 saepe 

γράμμα 97,23 

γραμματεῖον 97,52. 28 

Ἰραμματιχός. ἡ γραμματική 90,28 

γραμιμ. ἡ 91,18 114,10 (ἐχτεινομένη, χλω- 

μένη) 96,21 στιγμῆς κίνησις γραμμὴν 

ποιεῖ 81,10 (λέγονται ἅπτεσθαι χύχλου) 

γνώμη) 

174,85 (αἱ ix τῆς περιφερείας) 86,20 

(δυνάμει διαιρετόν, ἐνεργείᾳ ἀδιαίρετον) 

110,7 

I INDEX 

γράφειν. pingere 43,2 89,19. 19. scribere 

19,28. 85,36 97,22. 23 100,20. 21 106,28 

γραφιχός (τέχνη) 84,28 

γυμνασία 68,14 95,11. 15 

γὺψ 67,32 

Δαχτύλιον 11,90 92,19 124,38 

δέ. εἴδος ἀχώριστον μὲν τοῦ φυσιχοῦ σώμα- 

τος, οὐχ ἡ δὲ φυσιχὸν σῶμα ὑπάρχον αὐ- 

τῷ 8,18 χαὶ τὸ ζῆν δέ 90, 91 et sie 

saepe — in apodosi post ὥσπερ... οὕτω 

δὲ dpa 69,94 οὕτω δὲ xai 96,22 οὐχ 

ὑμοίως δέ 12,2 

δειχνύναι. δείξει ὁ λόγος 54,9 δείξει ταῦτα 

τὰ ἐν τοῖς Περὶ τῆς αἰσϑήσεως "70,7 

ἐδείχϑη ἡ φαντασία c. part. 90,90 δειχτέον 

16,26 
δεῖν. οὐ λέγει ἕν ἄμφω καὶ ταὐτὸν δεῖν 

εἶναι 85,18 φησὶν dra] δεῖν αὐτὸν (τὸν 

νοῦν) εἶναι 105,23 

δεινός 89,15 

δεῖος. Hom. 27,27 

δεχας 111,12 

óex ay Gc 42,18 

δεχτιχός 46,221 55,21 60,94 71,29 83,21 

94,15 105,24 

δέλεαρ 106,20 

δένδρον 2,41 
δεξιός. dv δεξιᾷ 57,98 

11.14 

δέρμα 81,8. 10 

δεσμός 68,16 108,29 

δευτέρως 59,15 

δέχεσθαι 43,9 46,15. 86 10,29 71,19 100, 

28 104,14 (ὃ κηρὸς τὴν σφραγῖδα, τὸ 

σημεῖον) 92,94. 85 124,31 (7j αἴσϑησις 

sim. τὰ εἴδη) 11,18 86,11 122,94 (τοὺς 

ἀποδεδομένους λόγους) 48,11. 
δῆλος. δῆλον ὅτι, δῆλον ὡς, δῆλός ἐστιν 

e. part. saepe δήλη ἐστὶν ἡ φύσις ὅτι 
81,15 δῆλον ἐκ 43,6 94,94 δῆλον 86, 

ὅτι inde quod 45,32. ὅτι... δῆλον ποιοῦσιν 

αἱ ἐπιϑυμίαι 41,30. δῆλον δέ" οὐ γάρ 90,10 
δηλοῦν 44,2 48,18. 34 65,97 67,28 79,94 

δήλωσις 44,96 

δημιουργεῖν (ὃ νοῦς, Opp. πάσχειν) 99,25 

δημιουργία 99,19 

δημιουργός. Plato 11,15 20,10 

δήπουϑεν 46,90 

τὰ δεξιά 121,8 

] 

4 

) 
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διά. διὰ σφοδρότητα πληγείς 65,1 τίϑησιν 

διὰ τῆς μνήμης 99,8 διὰ τοσούτων εἰρή- 

σϑω 2,26 

διαγινώσχειν 68,1 609,25 126,11 

διαδιδόναι 124,29. 38 

διάδοσις 28,10 64,18 

διαδοχή. ἐχ διαδοχῆς ἀποπαλλόμενος 65,30 

διαδύεσθϑαι. (διὰ παντὸς τοῦ σώματος) 9,13 

διάϑεσις 55,92 

διαιρεῖν (ὁ νοῦς, logice) 99,6 109,34 (τὰ 

νέρη τῆς ψυχῆς, coni. χωρίζειν) 109,90 

pass. (τὰ φυτά) 45,92 (γένος εἰς εἴδη) 

9,91] saepe διῃρημένος (opp. ἀδιαίρετος) 

80,9 5464. ταῦτα ἔξωϑεν διῃρήσϑω 8,32 

med. 5,92 διαιρετός 80,12 110,6 sqq. 

(χατὰ συμβεβηχός) 110,28 sqq. διαιρετέον 

95,15 δ1,14.09.2 
διαίρεσις 38,14. (opp. σύνϑεσις) 109,91. 92 

χατὰ διαίρεσιν (opp. συνθέσει) 2,19 

διαιτᾶν. τινί 52,22 (med.) 66,22 120,10 

δια χονεῖν 42,6 425,9 

διαχόπτειν pass. 38,4. 9 

διαχρατεῖν τὰς ἀντιχειμένας ῥοπάς 951, 
14 

διαχρίνειν (dist. συγχρίνειν, ἡ φυσιχὴ δύ- 
ναμις τὰ στοιχεῖα) 10,21 distinguere 41, 

39 3,14. 25 88,16 90,18 91,25 9'7,14 
διαχεχρίσϑω (opp. ἠπορήσϑω) 16,91 sim. 

2,98 29,6 45,25 61,6 (ὁ λόγος) 58,26 

(τὰ προβλήματα) 3,21 

διαλαμβάνειν. ἄνωϑεν περὶ τοῦδε διαλη- 

πτέον 122,21 

διαλανϑάνειν 19,99 80,10 

διαλέγεσθαι 35,16 104,50 
ἀεαλείπειν. 50,22 

διαλεχτιχός 1,90. 31 8,4 

διάλεχτος 66,90 

διαλλάττειν. διηλλάχϑαι τινός diversum esse 

91,29 

διάλογος. ἐν πολλοῖς διαλόγοις (Platonis) 

19,23 ἀνέϑηχε τὸν διάλογον 20,5 

διαλύειν (ἀπορίας) 806,1 72,21 (dist. ἀπο- 

ρεῖν) 101,957 

διαμαρτάνειν. errare 64,14. 93,12 119,17. 

18 (τῆς ἀληϑείας) 89,34 

διαμάχεσϑαι 91,20 120,9. 21 

διαμένειν 50,90 65,16 

διάμετρος 109,16 

ótap.ovf, (coni. σωτηρία) 123,94 

διανέμειν. ταῖς δόξαις διενεμιήϑησαν 9,5 

διανοεῖσθαι 21,25 102,3.4 (coni. ὑπο- 

διαφανής 139 

λαμβάνειν) 94,28 (τι) 100,20 118,12 

(rept vtvog) 101,8 109,19 118,9 (dist. 

νοεῖν) 30,24 sqq. 

διανόησις 11,18 

διανοητιχός. ἡ διανοητιχή 48,9 (ψυχή) 

113,14 (ὄρεξις) 118,28 

διάνοια (syn. νοῦς, νόησις, δύναμις λογιχή) 

88,19 (coni. νοῦς) 118,19 (coni. λόγος) 

81,18 (dist. φαντασία) 88,28 (dist. ai- 

σϑησις) 35,8 116,27 (πραχτική) 119,4 

(ἐπὶ τῶν ἀλόγων) χαταχρώμεϑα τῷ τῆς 

διανοίας ὀνόματι 88,,6 τὴν διάνοιαν ἐπι- 

ζητῶν τὴν Ξενοχράτους 31,9 105,18 

διαπέμπειν (ἀὴρ Ψόφους) 74,32 sim. 69,4 

86,6 

διαπορϑμεύειν (τὸ διαφανὲς τὸ χρῶμα τῇ 
ὄψει) 62,11 

διαπνεῖν pass. (coni. σχίδναται, διασήπεται) 

21,12 

διαπορεῖν 80,4 102,17 105,16 108,12 22 

διαριϑμεῖν διηρίϑμηται 2,85 323,22 86, 

90. 93,23 

δισρρηδην 28,28 30,5 41,13 100,13 105, 

23. 30 

ὁιασαφεῖν 10,4 13,14. 53,36 

41,35 59,96 

διασήπεσθαι 31,12 

διασπᾶν 117,20 διασπασϑήσεται (τὰ στοι- 

χεῖα) ἐπὶ τὰ ἀντιχείμενα 51,12 

τὰ μέλη τῶν ζώων διεσπαρ- 

διασαφητέον 

διασπείρειν. 

μένα 109,18 

διάστασις 117,8 

διαστέλλειν med. (τὰ σημαινόμενα) 56,99 

ὁιασπημμα 8,22 57,19sqq. 60,31 111,17 

114,25 (σωματιχόν) 22,2 

διαστροφή. τοῦ λόγου 107,18 
διασώζειν 14,24 pass. 123,9 

διατέμνειν ρ885. 98,2 

διατελεῖν. διατελεῖ ζῶντα χαὶ χινούμενα 

98,17. 21 

διατήκειν pass. 19,19 

διατηρεῖν 92,1 

διατηρητιχός. τὸ ἐνεργεῖν διατηρητιχόν 

ἐστι τῆς φύσεως τοῦ ἐνεργοῦντος 18,21 

ótaciüévat-pass.1,20 89,16 (coni. πάσχειν) 

46,24 

διαφαίνεσθαι 61,31 

διαφανής expl. 59,10sqq. (κοινὸν πάϑος 

ἀέρος καὶ ὕδατος) 62,28 69,8 121,17 65, 

4.9 10,11 (δέχεται τὰ χρώματα) 10,20 

(οὐχ ἀλλοιοῦται) 10,17 τὸ χατ᾽ ἐνέργειαν 
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διαφανές 25,13. 15 59,0 ἥλιος, φῶς δύο 

ἐντελέγειαι τοῦ διαφανοῦς 26,19 

διαφέρειν τινος 85,12 100,12 saepe διαφέρει 

οὕτως ἣ ἐχείνως 35,11 οὐ λίαν τῷ λόγῳ 

διοίσει 59,22 διαφέρουσαι ἀγγελίαι 85,90 

περὶ ὀνόματος οὐ διοισόμεϑαι 18,92 δια- 

φερόντως 1,29 

διαφεύγειν 608,28 

διαφϑείρειν 126,9 διέφϑαρται (opp. ἔστι) 

40,22 
διαφορά 18,20 57,25 12,8 al. (ἔν «tw) 84, 

94 98,20 (πρός τι) 936,93 40,1 85,27 91, 
29 94,9 τῇ .. διαφορᾷ διαφέρειν 85,1 

τὴν διαφορὰν ὑπάρχειν ἐν μόνῳ τῷ πόρ- 

ρωϑεν xal ἐγγύϑεν 14,28 

διάφορος (δυνάμεις) 37,22 

πάϑος 7| ὡς πάσχει τὰ ἄψυχα 11,86 

διαφυγγάνειν 21,28 

διαφυλάττειν 52,85 93,20 
διαφωνία 91,9 

Qta y eiv pass. (coni. ϑρύπτεσϑαι) 64,24 65,12 
διαψεύδεσθαι 81,8 93,11. 18 112,15 

διδασχαλία 95,15 

0t6dcxctv 17,16 41,19 46,24 al. 

διὰ λόγου διδάσχουσιν 2,12 

διδόναι concedere 14,10 (?) 34,4 

διείργειν 15,4 

διελέγχειν 20,2 (τὸν Ξενοχράτους óptop.óv) 
91,1 διελήλεγχται 24,21 

διεξιέναι 21.11 

διέξοδος 100,8 110,21 

διερός 14,9 

διέρχεσθαι. τὴν παραδοθεῖσαν ἱστορίαν δι- 
εληλύϑαυεν 14,26 

διευρύνειν med. 69,96 

Ouf «ety (διὰ πάντων τῶν ὄντων) 1,20 (διὰ 

διάφορον τὸ 

ὅσοι τι 

παντὸς τοῦ χόσμου) 35,21 (δι᾿ ὅλης ψυχῆς) 
08,18 

διηχής vox non Aristoteliea 62,91 70,18 

διιχνεῖσϑαι 18,6 171,94 124,29 

διιστάναι distinguere 45,85. 406,2 11l,l 
διαστήσασϑαι τὴν ἑχάστου τῶν εἰρημένων 

φύσιν 98,99 διιστάμενα φυτὰ ὑπὸ τῶν 

βροντῶν 070,17 

96 διεστηκώς διεστώς 87,9. 15. 11 85, 
14 94, 

διισχυρίζεσθαι 109,2 

διχάζειν τινί 86,97 

δίχαιος. δίχαιον c. inf. 53,28. διχαίως 20,6 

διχαιότερον 53,24 

διοιχίζειν 37,5. (τὸν νοῦν τῶν ἄλλων) 90,26 

διεστηχέναι πρός τι 20, 

I INDEX 

διορᾶν. οὐ πολλὴ ῥᾳστώνη διιδεῖν 29,1 

διορθοῦσθαι τὸ ἐνδεὲς xal ἐλλεῖπον τῆς 

ὕλης 8,18 

διόρϑωσις 101,15 

διορίζειν. διορίζοντες τοῖς τόποις τὰ μέρη 

9,14 διώρισται τὸ ἔμψυχον τοῦ ἀψύχου 

τῷ ζῆν 44,9 46,11 διωρισμένον (opp. 

συνεχὲς) ποσόν 11,22 111,12 — definire, 

statuere. 38,95. 108,15. (ὃ λόγος) 54,18 

119,84 med. 12,8 (περί τινος) 13,3 51,27 

(acc. c. inf) 103,14 

ἀκριβῶς δὲ οὔ 423,21 

41,25 56,2 al. 

δίοσμος vox non Aristotelica 62,92 69,9 

10,18 

διοχλεῖν pass. 91,28 

δίπηχυς. τὸ δίπηχυ 15,28 
διπλόη 9,4 41,9 50,16 

διπλοῦς 96,29 

δίπους 89,9 119,11 

0tccay Plato 20,12 

δισσός 50,11. 12. 63,2 65,28 71,15 81,35 

118,8 120,29 

δίχα 114,27 

διχῶς 2,89 15,18. 26 46,12 sqq. 54,9. 5 84, 

20 89,87 110,5 

δίψα def. 47,32 

üt xetv (opp. φεύγειν) 19,4 113,2 sqq. 118, 

10 120,23 121,24 124,25 126,18 

0t * cóc 118,97 

δίωξις (opp. φυγή) 113,18 117,81 
6oqpactitery 171 

δοχεῖν. ϑιγγάνειν δοκοῦμεν 15,9. 1 δοχοῦσι 
ἐνεργεῖν 92,6 ἃ]. τὸ δοχοῦν ἐναργές 88, 

89 101,2 ἡμῖν ἐδόχει μὴ εἶναι τὴν ἁφὴν 

ἐν σαρχί 85,5 ὡς μιχρῷ πρόσϑεν ἐδόκει 

81,14 
δόξα expl. 90,24 (εἶδος τῆς ὑπολήψεως) 88, 

81 (ἕξις χριτιχή) 89,39 (dist. φαντασία) 

90,17 ἡ τῶν ἀλόγων ζώων ὄρεξις δόξαν 

οὐχ ἔχει 121,30. 32 (ὀρϑή) 88,18 (ἰσχυρὰ xai 

ἀρχαία) 20,8 (τῶν παλαιῶν) 8,99 --- Pla- 

tonicorum (dist. νοῦς ἐπιστήμη αἴσϑησις 

12,1 sqq. 

δοξάζειν 89,6 90,22.25 91.19 
δοξαστιχός. ὑπολαβεῖν δοξαστιχῶς 88,94 

δορυφορία 49,0 

δούρειος Plato (ἵππος) 4,15 
δρᾶν. ἡἣ τοῦ δρῶντος ἐνέργεια ἐν τῷ πάσχοντι 

69,16 

ὃράττεσϑαι 111,19 

τύπῳ διώρισται, 

διοριστέον 2,18 

2 

e sw-- 
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δριμύς 11,16 12,6 

δρομεύς 45,15 

9udc 21,9 48,83 111,12  Platonicorum 

(πρώτη) 11,80. 89 123,8 (ἀόριστος) 12,15 

δύναμις. δυνάμεις τῆς Ψυχῆς enumerantur 

41,10 ϑρεπτική def. 53,97 sqq. 47,10. 11 

538,221 104,18 117,29 sqq. al. -ζωτιχή 

26,26 φυτιχή 38,22 44,11. 19. αἰσϑητιχή 
41,8 44,21. 33 92,2 94,35 97,1 104,19 al. 
ἡ πρώτη δύναμις ἡ αἰσϑητιχή 82,2 86,24 
ἀκουστιχή {1,158 (ἁπτιχαί) 80,11 κατα- 

ληπτικχή 94,29 χριτιχή 80,10 116,27 

γνωριστική 94,29 γνωστιχή 12,92 ὀρεχ- 
πιχή 17,89 36,29 104,19 117,25 sqq. 

120,7 χινητιχή 34,28 103,12 (κατὰ 

τόπον) 41,8 47,10 διανοητιχή 47,11 

λογιχή 49,4 88,10. 31 ϑεωρητιχή 46,9 

νοερά 21,0 νοητιχή 113,29 φανταστιχή 

82,2 86,24 δύναμις τοῦ αἰσϑητηρίου 18, 

19 (τῆς ἁφῆς) 80,5 (τοῦ λόγου) 6,12 

δύναμίς τις περὶ τὴν ἀλήϑειαν 10,3 δύ- 
ναμιν ἔχειν πρός τι 111,21 δυνάμει (opp. 

ἐνεργείᾳ) 2.40 ("1,1 86,13 115,15 τὸ δυ- 

vápet 43,9 (οὐχ ἁπλῶς λέγεται) 55,17 sqq. 
τὰ συγχείμενα ἐκ τοῦ δυνάμει xal τοῦ 

ἐνεργείᾳ 100,11 τοῦ δυνάμει πρὸς τὸ 
τέλος προαγωγή 39,10 

δύνασθαι. ὅπερ τῇ αἰσϑήσει τὸ ἡδύ, τοῦτο 
τῷ νῷ δύναται τὸ ἀγαϑόν 112,6 

Ouyacóc. ουνατῦν. c. inf. 1,2 48,12 .10.2 

84,22 λέγεται δυνατὸν εἶναι βαδίζειν 6 τι 

βαδίζει xal ὅλως δυνατὸν εἶναι ὅτι ἤδη 

ἐστὶ xav! ἐνέργειαν 42,30 
δυσδιόριστος 29,24 
δυσθήρατος 92,18 
δυσχάϑεκχτος 98,9 

δυσχολαίνειν. οὐ χρὴ δυσχολαίνειν 47,11 
δύσχολος. δύσχολον χαὶ πλάσαι 21,94 

δύσχριτος 82,4 (coni. δυσδιόριστα) 29,24 

δυσπαϑής. δυσπαϑεστέραν (τὴν αἴσϑησιν) 
τῶν ὀργάνων 105,9 

δυσπαραμύϑητος 106,21 

δύσφραστος 100,7 110,90 

δυσώδης 69.25 116,6 

Qucm civ. δυσωπεῖ ἡμᾶς ὁ λόγος 14,24 

πᾶν 65,11 

ἑαυτοῦ. τὰ xaü' αὑτὰ ὑπάρχοντα 2,14 5, 
25 expl. 58,30 μόνη xad ἑαυτήν 85,35 

ἴδος 141 

τὰς ἐνεργείας ἑαυτῆς 1,4 ἕαυτοῖς nobis 

89,177 
ἐγγίνεσθαι 1,99 49,10 18,11 89,90 95,11 

106,10 109,23 

ἐγγύϑεν 14,28 123,5. 32 

ἐγγύς. τῷ ἔγγιστα χρῆται (ἡ ἀστρονομία) 

1.11 ἐξ ἁπλοῦ σώματος 7| ἐγγὺς ἁπλοῦ 

122,30 

ἐγείρειν 7,22 

ἐγκαϑιδρόειν. ἐγκαϑίδρυται 85,8 
ἐγκαλεῖν. ἄγνοιαν ἐγκαλῶν ᾿Αριστοτέλει 6, 

15 101,36 (0) 

ἐγχατάλειμμια (τῶν αἰσϑητῶν) 28,11 90,2 

93,20 : 

ἐγχατοιχίξειν 107,21 (Plato) 26 

ἐγκατοιχοδομεῖν pass. (ἀὴρ ἐν τοῖς ὠσίν) 

64,16. 22 67,16 18,18 19,94 

ἐγχεραννύναι med. 80,20 

ἐγκρατής 118,25 

ἐγρήγορσις 117,26 (οἷον ἐνέργεια) 41,4 (ἐν- 

τελέχεια) 43,15 

ἐγχεῖν, 19,11 

ἐγώ. τὸ ἐγώ (dist. τὸ ἐμοὶ εἶναι) 100,18 546. 

ἔδαφος 17,94 sqq. 

ἐδώδιμος 42,13 

ἔϑος 58,11 

εἰ c. opt., in apod.: praes. ind. 57,18 11,29 

- 15,30. 124,21 fut. ind. 3,1 4,4 5,18 al. 

ind. e. dv 15,9. χῶν et c. opt. 85,15 

εἰδέναι. τὰ πράγματα δεῖ εἰδέναι διαφέροντα 

18,96 ἡ γεῦσις λευχὸν οὐχ οἶδεν 85,9 

εἰδητικός ἀριϑμός Platonicorum 11,25 12, 

14. 22. 24. 21 

εἰδιχός. εἰδιχώτερον τὸ πῦρ 51,98 

εἰδοποιεῖν 34,20 

εἰδοποιός 16,34 

εἶδος (dist. γένος) 8,384. 18,39 cf. 119,8 

(ψυχῆς) 9,49 (τῆς κινήσεως) 50,30 (τῶν 

χυμῶν syn. διαφοραί) 72,3 (ζώου) 125,25 

(syn. λόγος, coni. λόγος) 3,96 29,5 (coni. 

τὸ τί ἦν slvat) 22,5 (coni. ἐντελέχεια) 

40,2 (eoni. μορφή) 40,37 (dist. ὕλη 29,4 

115,22 expl. 39,9 (dist. ὕλη, có ἐξ ἀμ: 

φοῖν) 39,5 sqq. 42,34 (opp. τὰ χατὰ στέ- 

ρησιν) 111,33 (τὰ ἄτομα) 48,21 (xà ὄντως) 

8,90 (τὸ μάλιστα) 112,2 (νοητά, αἰσϑητά) 

expl. 115,36 116,1 (ἔνυλοαν 91,935 98,1 

99,8 115,6 τὰ εἴδη τῶν αἰσϑητῶν ἀνα- 
υάττεσϑαι sim. 54,8 57,4 64,30 91,97 

saepe (τῶν νοητῶν) 86,17 εἴδει cf. 

ἀριϑμῷ — τῷ εἴδει ἀδιαίρετον (Opp. κατὰ 
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τόπον) 110,15 

χατὰ τὴν ὕλην ὁ μερισμός 103,27 

ἐπὶ τῶν αὐτῶν τῷ εἴδει 

εἶδος 

ἤτοι φυσικὸν ἢ μαϑηματικὸν T) τεχνιχόν 
8,25 φύσις τις εἶναι βούλεται χαὶ μορφή 

9,94 (αἴτιον τοῦ εἶναι καὶ τοῦ ἕν εἶναι) 

42,19 τὰ εἴδη ἐστὶ τὰ ὄντα 115,19 sqq. 

τὸ εἶδος τοῦτο ὡς δύνασθαι τέμνειν 42, 

20 (ἡ ψυχή) εἶδός τι ἐπὶ τοῦ ζώου 40, 

9( εἶδος εἰδῶν 115,29 μόνος εἶδος ἀκχρι- 

βῶς, μᾶλλον δὲ οὗτος (ὃ ποιητιχὸς νοῦς) 

εἶδος εἰδῶν 100,52 εἴδη Platonicorum 

11,26. 21 

εὐχαδεῖν | 5,29 

cix óc eixóc og. 

εἰχτιχός 92,36 

εἰχών 12,22 50,18 109,24 

εἰλικρινῶς 57,20 

τὸ εἶναι δεχαχῶς 42,18 

cf. ἐοιχέναι 

εἰλικρινής. 

εἶναι. ἑχάστῳ 

ἡμιῶν τὸ εἶναι παρὰ τοῦ ἑνὸς (νοῦ) ἐκείνου 

103,91 
(opp. τῷ ὑποχειμένῳ ταὐτόν) 18,16 cf. 

- 83,96 
τῷ λόγῳ opp. τόπῳ καὶ ἀριϑμῷ) 87,10 

, , A τ - er 

ἐστίν τὸ εἶναι (τινῶν) ἕτερον 

^ yn . ' * , 

τῷ εἶναι (coni. χατὰ τὸν λόγον, 

117,15 ὕδωρ et ὕδατι εἶναι sim. dist. 

95,95 sqq. τὸ μάλιστα ὄν 112,2 τὸ τί 

ἦν εἶναι 5,2 112,19 118,4. (coni. εἶδος, 

λόγος, ὁρισμός) 3,24 22,5 96,8 114,20 

ὃ λόγος τοῦ τί ἦν εἶναι 96,1 112,10 

εἴπερ elliptice 36,25 εἴπερ ἄρα elliptice 
30,2 31,13 33,26 74,28 110,17 

εἰς. ἐνεργεῖν εἴς τι 81,94 ποιεῖν εἴς τι 83,9 

ἷς. δεχαχῶς τὸ ἕν εἶναι 42,18 (τῷ ἐφεξῆς 

opp. τῷ συνεχῆ εἶναι) 20,33 sqq. cf. 111, 

6 sq. ἕν εἴδει (opp. ἀριϑμῷ) 50,20. 25 

120,94 τὸ ἕν παρὰ τοῦ εἴδους 42,17 ὁ 
πληγεὶς εἷς ἀήρ 63,26 64,9 54ᾳ4ᾳ. 124,54. 

81 εἷς γίνεται μετ᾽ αὐτοῦ 99,18 

εἰσαγγελεύς 87,8 
εἰσαγγελία 81,9 82,9 85,6 

εἰσαγγέλλειν 80,94. 86,90 

εἴσδυσις 65,3 

εἰςέλχειν 9,25. 26 

εἰςἰέναι 1,2 64,32. 84 67,1 al. 

εἰςχομίζειν pass. 60,26 

εἰσοικίζειν. εἰς τὸ σῶμα τὴν ψυχὴν cloot- 

χίζεσϑαι 24,1 

εἰςπνεῖν 66,29. 35 67,18. 19 

εἰςφοιτᾶν 24,1. 8 

εἴσω 12,14 14,28 18,31 al. (τῆς σαρχός) 12, 

97 τὸ εἴσω αἰσϑητήριον {1,1 

ει 

εἶτα. praeterea 90,3 πρῶτον .. εἶτα 2,29 

I INDEX 

πρότερον .. εἶϑ᾽ οὕτω 41.11 πρῶτον... 
εἶϑ᾽ οὕτω 49,14 54,4 60,29 11.217 

εἶτα 81,29 

εἰωϑέναι. ὃ πολλάκις εἰώϑαμεν λέγειν 49, 
959 τὰ λέγεσϑαι εἰωϑότα 116,81 

ἐχ. τριχῶς τὰ ἐχ τῶνδε ὡς ἐνυπαρχόντων 

40,15  éx ποίας (ψυχῆς) λέγεται Crjv. 35,5 
(ἣ κατάψυξις) σώζει τὸ ζῶον ἐχ τῆς 

ἀναπνοῆς 14,25 γένεσις ἐκ τέχνης πεπο- 

ρισμένη 50,8 àx τῶν ὀνομάτων χομψεύ- 

ονται 14,22 οὐχ ἐχ παντὸς μορίου τὸ 

ζῷον ἄχούει 64,21 

συνι- 

στᾶντες.. 

, 9 - Ld οὐχ d*ptget ἄν τις 

Ὁ. 5 

ὅσα τῶν ζώντων ἐξ ἁπλοῦ σώματος 122, 

30 123,1 

χρῷτο σημείῳ ἐχ τοῦ γίνεσθαι 

ἔχδηλος. ἔκχδηλον γίγνεται 1,13 65,,1 ἐχ- 

δηλοτέρα 64,4 

ἐχδιδόναι. σύνοψιν ἐχδεδωχώς 16,50 

ἐχεῖθεν 14,95 51,2 

ἐκϑλίβειν 9,21 

éxxaÀeiv. med.eigópyrv 7,10 τὴν ψυχὴν 

εἰς ἐπίχρισιν 11,239 pass. (αἴσϑησις, φαν- 
τασία) 92,4 

ἐχχαλύπτειν 1,4 

ἐχχεῖσθϑαι. συνεστηχυῖαν ἐχ τῶν ἐχχειμένων 

στοιχείων 19,19 

ἐχχλίνειν 410,21 

ἐχιχρούειν 91,15 95,2 

ἐχχεχώφηνται παντελῶς 102,38 

χωρὶς 90,19. 26 

ἐχχω φᾶν. 

ἐχλαμβάνειν. τὸ εἶδος 

τὰ εἴδη τῆς ὕλης 22,6 

ἐχλάμπειν 61,19 105,18 

ἐχλανϑάνεσθαι 8,2 ἐκχλελῆσϑαι 16,90 

ἐχλέγειν. ἐξεὶπεῖν ἄνευ φωνῆς 111] 2 

ἐχλείπειν 81,14. 20 

ἐχλιμπάνειν 80,6 

ἐχλογή 5,26 

ἐκλύειν. τῆς αἰσϑήσεως ἐκλυομένης 90,9 

τῶν ἐχλελυμένων αἰσϑητῶν 95,1 

ἐχμαγεῖον. 92,29 

ἐχμάττειν med. 5,4 

ἐχουσίωῶς 117,91 

ἐχπληροῦν 81,9 

ἐχπλήττειν 126,5 

ἐχπνεῖν (dist. εἰςπνεῖν) 66,29. 85 67,19 (τὸ 

πνεῦμα τὸ πρώτως αἰσϑητιχόν) ἐξ οὗ τὰ 

αἰσϑητήρια σύμπαντα ἐχπνεῖται 80,99 

ἐχπνοή 9,24 117,25 

ἔχστασις τῆς οὐσίας 18,6. 23 

ἐχτείνειν 121,14 pass. (γραμμή opp. 
χλᾶσϑαι) 96,21. 39 



VERBORUM 

med. 1,9 

ὅϑεν ἐξετραπόμεϑα 117,22 
ἐκτιϑέναι. 

ἐκτρέπειν. 

ἐχτυποῦν. 

ἐκφανής. ἐχφανῶς 92,2 

ἐκφεύγειν 22,14. 15 15,2 80,8 

ἐχχωρεῖν 55,98 
ἔλαιον 51,85 

ἐλαττοῦν. pass. 115,8 

ἐλάττώμα 115, 

ἐλάττωσις 115,7 

pass. (ἡ φαντασία) 91,10 

ἐλέγχειν. pass. c. part. 82,9 

ἔλεγχος. διπλοῦν ἔχει τὸν ἔλεγχον οὗτος ὁ 

λόγος 21,12 

ἐλεεῖν 21,29 

ἕλιξ. ἕλιχες (ἐν τῷ διὰ τῶν ὥτων πόρῳ) 

65,2. 11 
ἕλχειν (7| αἴσϑησις ἐπὶ τὰ ἡδέα) 119,11 τὴν 

τροφήν 42,9 51,10 52,13 79,5 (τὴν ψυχὴν) 

εἰς συγκατάϑεσιν 89,8 

ἐλλάμπειν (ὃ ἥλιος) τὸ φῶς ἀέρι 25,21 (ἡ 
ψυχὴ) τὴν ζωήν 25,20 26,2 τὴν ἐμψυ- 

χίαν 26,25.35 intr. (ὃ ἥλιος) 9,16 (ὁ 

νοῦς) 109,5 cf. 103,32 pass. 103,32 

&AXAet(metv 56,17. 71,4 80,128sqq. al. τὸ 

ἐνδεὲς xal ἐλλεῖπον τῆς ὕλης 8,15 
πχλεῖψες 8,17 777,8 

ἕλξις 121,14.15 
ἐλπίς 107,11 

ἔλυτρον 69,31 12,10. 20. 21 

ἐυβοᾶν. οὐδὲ ἐμβοῶντος ἀχούουσι τοῦ 

φιλοσόφου 102,94 

ἐμβριϑής. λόγοι ἐμβριϑέστατοι 106,30 
ἐμμένειν 89,29 95,2 

ἔμπαλιν 6,11 52,2 τοὔμπαλιν 43,36 51,6 

ἐμπεριέχειν:. pass. 10,97 

Ἐπ πίπτειν 17,27. 28 

ἐμπίς 17,31 24,2 26,80 

ἐμπλέχειν. ἐμπεπλέχϑαι τῷ σώματι 27,4 
ép mob(Ceury 57,19. τἰνί 1,22 

ἐμποδών 1,20 91,29 

ἐμπνεῖν (coni. ζῇ) 26,28 

ἐμποιεῖν ψόφον 62,8 (φόβον) 7,10 (xpo- 
πήν) 126,6 

ἔμπροσϑεν (opp. ὄπισϑεν) 57,94. ἔμπροσϑεν 
ἀποδέδειχται 60,18 85,5. 104,99 

ἐμιφαίνειν 107,10. 11. ἐμφαίνεται 5,21 
ἐμφανής. εἰς τοὐμφανὲς 49,33 120,32 àp- 

φανῶς 1,9 ἐμφανέστερον 101,18 

ἔμφραξις 68,16 

ἐμφύειν. ἐμφύεσθϑαι δυνάμενος (ὁ νοῦς) 1,23 
ἔμφυτος (ϑερμόν) 53,27. 34 
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ἐμψυχία 25,94 26,11. 22. 26. ϑὃ ἐμψυχίαι 

26,1 

ἔμψυχος. τὸ ἔμψυχον (dist. τὸ ἄψυχον) 

9,8 sqq. (coni. τὸ ἐν γενέσει) 80,11 τὰ 

ἔμψυχα 40,5 (κόσμου μόριον) 35,28 (ζῶα) 

94,32 (σῶμα) 13,22 92,20 

ἐν. ἐν τοῖς πάϑεσι γίγνονται 7,14 ἐργαζό- 

μενοι ἐν τῇ ὕλῃ 8,28 δοὺς ἐν τοῖς στοι- 

χείοις ϑερμότητα 14,16 

£vatpoc. τὰ ἔναιμα 69,14 (dist. ἔντομα) 

69,29 τὰ ἔναιμα ζῶα 60,571 

ἐναντίος (τόποι) 44,14. 18 (χινήσεις) 8.90. 

48 (εἴδη) 86,16 (dist. ἕτερα) 85,97 86,2 

ἐναντίως διατιϑέμεϑα 89,16 

évavc(íoc:c 14,15. 17 24,19 35,23 . 12, 

15 sqq. 13,4 sq. al. (πρῶται) 123,97 cf. 

ἁπτός 

ἐναπολαμβάνειν. pass. 96,7 

ἐναργής (λίαν) 19,12 35,8 (ἀξίωμα) 6,32 

(τὸ δοκοῦν) 88,99 ἐναργῶς εἶναι 89,8. 9 

(αἰσϑάνεσϑαι) 90,11 μάλιστα ἐναργῶς 1.8 

évappóterv 46,95 110,31 111,8 

&£vdc (syn. μονας) 11,23 

ἐνδεής 1,12 113,22 τὸ ἐνδεὲς καὶ ἐλλεῖπον 

(τῆς ὕλης) 8,15 

ἔνδεια 55,29 

ἐνδεικνύναι. med. 12,93 104,6 

ἐνδεῖν (dist. ὑπερβάλλειν) 84,92 

ἐνδεῖν inligare Plato 106,97 

ἐνδέχεσθαι. 6,5.19 sqq. 9,8 46,5 48,29 

119,26 al. ὡς ἐνδέχεται 59,15. ἐνδεχο- 

μένη ἀκολουϑία, ἀκολούϑησις 6,171.23 
ἐνδεχομένως 6,25 

ἔνδηλος 64,96 13,3 80,9 

ἐνδιδόναι 1,9 49,22 66,13 81,31 98,21 

ἔνδοθεν 17,15 

ἕνδον 67,21 18,1 18,88 (συγχατατίϑεσθϑαυ) 

89,7 

ἐνειλεῖσϑαι 63,18 

ἐνεῖναι 83,28 95,17 122,1 

ἕνεχα. τὸ οὗ ἕνεχα δισσόν 50,11 

ἐνέργεια (dist. κίνησις) 18,21 8534. 28,26. 

93 sqq. 55,9 (opp. δύναμις) 49,19 94,9 

111,94 120,8 ἐνεργείᾳ ὅπερ λέγομεν ἐν- 
τελεχείᾳ 2,41 (τελεία, ἀτελής) 55,10 sqq. 

(τῆς Ψυχῆς) 28,25 47,2 (τῆς αἰσϑήσεως) 

expl. 112,27 sqq. (τοῦ αἰσϑητοῦ xal τῆς 

αἰσθήσεως) 83,85 sqq. (τοῦ νοῦ) 94,34 

96,28 111,25 (τοῦ ἐπιστήμονος περὶ τὰ 

ἐπιστητάλ) 112,31 (τῆς ἕξεως) 41,9 (ἀτελοῦς, 

τετελεσμένου) 29,2. 8 τὰς ἐνεργείας ποι- 
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εἴἶσϑαι 57,21 τὸ xac! ἐνέργειαν ἀκουστόν, 
ὁρατόν 83,96 sqq. 

ἐνεργεῖν (dist. τὸ κινεῖσϑαι) 55,6 sqq. (dist. 

τὸ πάσχειν) 55,0 (αἴσϑησις, φαντασία περί 

t) 57,89 76,6 92,0 93,1. 17. (ἐπιστήμη, 

νοῦς περί τι) 95,27. 31 97,25 ὅταν évep- 
γῶμεν περὶ τὰ αἰσϑητά 90,10 (τὰ αἰσϑητὰ 
εἰς τὴν αἴσϑησιν) 81.ῶ4 ὅλῃ τῇ ψυχῇ τού- 

των (τῶν ἔργων) ἕχαστον ἐνεργοῦμεν 96, 

94 τῶν ἐνεργειῶν ἃς ἐνεργεῖ 102,16 

ἐνιαυτός 110,35 

νι σταναν 6,11. 16,19 

πρός τι 0,11 

ἐννοεῖν 36,39 31,4 88,2 ὅπερ οὐδὲ ἐννοῆσαι 

δυνατόν 40,28 

ἐννόημα 9,92 109,11 

ἔννοια. εἰς ἔννοιαν ἐλθεῖν 32,10. (τοῦ «t 

ἦν slvat) 112,19 (αἱ χοιναὶ) 103,98 

ἑνοποιεῖν (coni. συνέχειν) 94,21 

ἑνοῦν 31,10 

ἐνοχλεῖν 123,28 

ἐνσημαίνεσϑαι med. 443 92,18 
ἐνσφραγίζεσθαι 91,40 
ἐντελέχεια.  etymol. 39,17 sqq. expl. 39, 

20 (πρώτη, δευτέρα) expl. 3,5 41,9 (οὐχ 

ἁπλῶς λέγεται) 55,17 (διχῶς) 39,20 (coni. 

εἶδος) 40,8 (coni. τελειότης) 43,24 (ἀτε- 

λής, τέλειος) 18,25. δύ ef. 96,28 (χωριστή) 

43,90 ἐντελεχείᾳ (syn. ἐνεργείᾳ) 3,1 (opp. 

δυνάμει) 45,83. 97,20. 22 

ἐντελῶς ἔχειν 39,15. 19 

ἐντεριώνη 42,10 

ἐντεῦϑεν 4,7 84,25 92,12 93,26 al. 

ἐντιϑέναι 98,28 115,91 

ἔντιμος 100,35 

ἔντομος. τὰ ἔντομα 31,19 35,20 38,07 

45,86 66,18 τὰ ἔντομα τῶν ζώων 69, 

11.19 sqq. (ζῶα) 38,9 

ἐντυγχάνειν. τινί 85,96 

ἔνυδρος. τὰ ἔνυδρα 62,94 80,18. 8ὅ τὰ 

ἔνυδρα τῶν ζώων 62,92 99,7 

ἔνυλος (λόγοι) expl. 7,24 12,28 (εἴδη) 97, 

91.98.1 99,3 115,6  Platonieorum 12,23 

(νοῦς) 114,25 115,4 τὰ ἔνυλα 114,95sq. 

115,4 

ἐνυπάρχειν 17,10 19,4 27,4al. τὸ éx 

τῶνδε ὡς ἐνυπαρχόντων 40,15 Theophr. 

(6 νοῦς) 102,28 108,21 

ἐξαγγέλλειν 109,96 

ἐξαλλάττειν 116,289 (coni. διενήνοχε) 3,12 

pass. 97,8 100,12 

med. τινί 16,19 

& vc e 1c. 

I INDEX 

ἐξαπατᾶν. 

88,5. 7. 23 

ἐξάπτειν. τὴν οὐσίαν αὐτῆς ἐξάπτουσι τῆς 
χινήσεως 15,94 ἐξάπτεται (ἡ φαντασία) 

τῆς αἰσϑήσεως 92,94 ἐξημμένος 1,29 
116,3 

ἐξαριϑμεῖν. med. 1,8 

ἐξαρίϑμησις 48,13 

ἐξαρχεῖν 80,35 

ἐξαρτᾶν. αἱ διανοήσεις ἐξήρτηνται τῶν 

αἰσϑήσεων 17,18 τῆς ἔνδοϑεν φύσεως 
ἐξηρτημένας (κινήσεις) 17,18 

ἐξατονεῖν 90,18 

ἐξεργάξεσϑαι. ἐξεργάσασθαι 1,5. pass. 15, 

15 (λόγοι) 107,4 

ἐξέρχεσθαι. ἐξελθοῦσαν (ἡ ψυχή) 16,17. 
317.38 ἐξελϑεῖν 63,17 

ἐξετάζειν. 8,22 32,28 49,29 82,34 96,13 

102,25 

ἐξέτασις: 103,21 

ἐξεταστής. 
10,19 

ἐξευπορεῖν 114,90 

ἐξευρίσχειν 2,94 11,10 92,6 93,23 125,22 

pass. 27,92 81,93 (περί τὺ 

ὃ τῶν ᾿Αριστοτέλους ἐξεταστής 

ἐξηγεῖσϑαι. τῶν ἐξηγουμένων τις 68,28 

ἐξήγησις 42,95 

ἐξηγητής. οἱ ἐξηγηταί 62,31. ὁ ἐξηγητὴς 

᾿Αλέξανδρος 120,18 

ἑξῆς. xal τὰ ἑξῆς 58,14 

116,29 
ἐξιέναι 17,1 124,35 

ἐξιχνεῖσϑαι. ἃ μηδὲ ἐξαριϑμήσασϑαι μόνον 
.. ἐξίχοντο 1,8 

ἕξις (dist. ἔργον, ἐνέργεια) 39,22 41,2. 19 

56,14 95,25 sqq. (τῆς τελειότητος) 39,20 

(χριτιχὴ τῆς λογικῆς δυνάμεως) 88,30 

(τῆς αἰσϑήσεως xai τοῦ νοῦ) 115,16. 18 
(τῶν αἰσϑητῶν) 116,2. ὁ χαϑ᾽ ἕξιν νοῦς 
(dist. ὁ ἐνεργείᾳ, ὁ δυνάμει) 98,23 100,2 
cf.. 112,30 εἰ ὡς ἕξις ἡ δύναμις Theophr. 

107,26 (οἰκοδομική) 21,98 τὴν ἕξιν μετα- 

βάλλειν εἰς ἐνέργειαν 86,97 πρόεισι ἐπὶ 
τὴν ἕξιν 56,12 

ἐξιστάναι 55,98. med. 17,2 566. 

ἔξοδος 17,9 

ἐξουσία. τοῖς ζωγράφοις ἐπ᾽ ἐξουσίας 89,13 
ἐξυγραίνειν 11,2 

ἔξω. ταῦτα μὲν ἔξω τοῦ παρόντος λόγου 88,8 

ἔξωϑεν 8,12. 14 41,18 53,28 ἃ]. (dist. «a9* 
αὑτό) 17,22 τὰ ἔξωϑεν (opp. ἡ ψυχή) 
34,36 ταῦτα ἔξωϑεν διηρήσϑω 8,32 

ἑξῆς σχεπτέον 

»» ὦ» 
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ἐοιχέναι. τινί 22,18 48,25. 86,19 92,26 

113,7 ἔοιχε c. inf. 3,23 46,4 69,5 86,3 
οὐδὲ τὸ παράδειγμα πάντῃ ἔοιχε 65,91 

εἰχός 14,27 44,93 εἰχότως 86,34 62,1 

10,3 al. 

ἐπάγειν. ἃ ἐπάγει περὶ τοῦ νοῦ 29,21 

med. (μάρτυρα) 9,39 

ἐπαχολουϑεῖν 88,20 

ἐπαλλάττειν 112,21 

ἐπαναγκάζειν 88,99 

ἐπαναφέρειν 102,10 
ἐπανιτέον ὅϑεν ὁ λόγος 8,39 

(ἐπὶ τὰ προχείμενα) 119,3 

ἐπεί. etenim elliptice 3,96 

ἐπειδή. διὰ τοῦτο---ἐπειδή 16,11 36,14 
ἐπεισέρχεσθϑαι 121,1 
ἐπεισιέναι 9,23. 55,83 

ἐπεισχρίνεσθαι (ϑύραϑεν) 37,2 

ἐπέλευσις 80,38 

ἐπανιέναι. 

Βπε εν αι: τινί 4,10 35,15 45,25. 101,17 

ὅσα ἄν τις ἀπορήσειεν .. ἐπεξίωμεν 54, 
20 

ἐπέρεισις. εἴδους 111,26 

ἐπέρχεσϑαι. τινί 43,31 99,8 

ἕπεσθαι. τῇ φύσει τῇ τῶν πραγμάτων 48, 
1| τούτῳ ἕπεται. c. inf. 16,177 ἕπεται 

ζητεῖν 69,19. (διδάσκειν) 860,32 ἑπόμενον 

(coni. εὔλογον, e. inf.) 16,18 τὸ ἑπόμενον 
logice 6,14sqq. ἑπομένως 13,2 120,20 

ἐπέχειν 17,26. 34 

ἐπήχοος 91,93 107,21 

ἐπῆμαρ. Hom. 87,28 

ἐπιβάϑρα 117,12 
énxiQdAAety. " τινί 111,17 

ἐπιβολή (coni. ϑίξις) 30,32 (τοῦ νοῦ πρὸς 

τὰ νοητά) 112,90 sqq. τὰ xac' ἐπιβολὴν 

νοητά 111,19. 28 (αἰσϑητά) 111,21. 22 

ἐπιγίνεσθαι 98,96 

ἐπιδειχνύναι 38,91. 10,22 med. 112,11 

ἐπιδιδόναι. ἡ ἐμψυχία ἣν ἡ ψυχὴ τῷ 
σώματι ἐπιδίδωσι 25,94 

ἐπίδοσις 55,98 

ἐπιέναι 89,18 

ει σηπεῖν 26,13 29.960 31,3 49,195 al. 

ἐπίηρος. Emped. 33,12 

ἐπίϑετος. "Theophr. (ὁ νοῦς) 107,32 

ἐπιϑυμητικός (μόριον τῆς ψυχῆς) 37, 
ΗΠ 

ἐπιθυμία 47,13sqq. 119,14. 21 ἃ]. expl. 

113,23 (ἐσχάτη καὶ κοινοτάτη τῶν ὀρέ- 

£v) 47,19 Plato 20,92 94,1 

Comment. in Arist. V, 39 'Themist. de anima. 
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ἐπιχαλεῖν 20,6 84,27 

νὴν συνήϑειαν 48,19 

ἐπιχάλυμμια 69,96 

ἐπιχαλύπτειν 81,11. 93,90 

ἐπικεῖσθαι v. ἐπιτιϑέναι 

ἐπίκηρος 107,21 

ἐπίχλησις 68,6 

émxixptotc 17,29 

ἐπιλαυβάνειν. 

ἐπιχλητέον τὴν χοι- 

med. (ἀχοῆς) 65,30 

ἐπιλύειν. ἀπορῇ xal ἐπιλύηται 101,10 102, 

14. 20 ἐπιζητείσϑω καὶ ἐπιλελύσϑω 122, 
14 

ἐπινοεῖν 48,12 49,20 

ἐπίνοια 120,19 

ἐπίπας. ὡς ἐπίπαν 68,18 

ἐπίπεδον 2,29 5,6 32,9 64,8 

σχημάτων 11,35 

ἐπιπολῆς 27,90 57,01.8 59,24 

ἐπίπονος 28,8 

ἐπιρρεῖν 125,5 

ἐπιρροή 236,92 

ἐπισκέπτεσθαι. ἐπισχέψασϑαι 33,1. 105, 

14. 10 ἐπισχέψεται ὁ λόγος 49,35 ἐπι- 

σχεψόμεϑα 101,5. ἐπεσχεμμένον 85,20 — 

ἐπισχεπτέον 3,23 14,28 41,14 48,2 118, 

10 119,25 Theophr. 108,20 

ἐπίσχεψις (coni. φροντίς) 29,21 

ἐπεισ χοπεῖν 4,25 41,1 112,14. med. 3521 

ἐπίστασϑαι. ᾧ ἐπιστάμεϑα (διχῶς λέγεται 
46,13 5344. 

ἐπίστασις 22,21 108,10 

ἐπιστατεῖν 41,19 99,16 

ἐπιστήμη (dist τὸ ϑεωρεῖν) 39,21 41,1 

(dist. αἴσϑησις) 56,18 sqq. (ϑεωρητιχή) 

97,96 (ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν) 99,17 (expl.) 

115,13 (χυρίως) 81,35 (τῶν αἰσϑητῶν) 

expl. 56,26 σὺν ἐπιστήμῃ λαβεῖν 1.2 2,22 

ἐπιστημονιχός (μόριον τῆς ψυχῆς) 51,8 

ἐπιστημονιχῶς 88,94 

ὁ ἐπιστήμων expl. 95,138qq. 

tres gradus 55,18 (coni. οἱ τεχνῖται) 8,27 

ἐπιστητός 56,20 97,95 99,28 (ϑεωρήματα) 

95,24 

ἐπισυμβαίνειν 39,21 

ἐπιτάσσειν 118,19 

ἐπιτείνειν (coni. ἐγείρειν) 7,22. ἐπιτείνεσθαι 

xai ἀνίεσϑαι (πάϑη) 7,10 

ἐπιτήδειος 81,2ω8 68,11 ἐπιτηδείως ἔχειν 

46,99 41,1 (πρός τι) 98,3. 27 (πεφυχέναι) 

98,16 

éxtctiüévat 69,16. 18 75,21 

10 

τῶν ἐπιπέδων 

ἐπιστήμων. 

pass. 62,16 
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15,24 ἐπιχεῖσθαι 29,392 ἡ ὕλη καὶ τὸ 

ἐπικείμενον αὐτῇ 42,16 

ἐπιτρέπειν 82,96. 93,16 

ἐπιτρέχειν. τὰς τῶν παλαιῶν δόξας émt- 

δραμεῖν 8,99 

ἐπιφάνεια δ8,28 544. 59,1 19,17 114,10 

ἐπιφαν ἧς (πρόσωπον) 20,4 

ἐπιφημίζειν 98,94 

ἐπιχειρεῖν 32,16 97,7 

ἐπιχειρητής. Plato 1006,22 

ἐπιχϑόνιος. Hom. 87,27 

ἔπος. ἐν τοῖς χαλουμένοις ᾿Ορφέως ἔπεσι 
95,18 

ἐποχετεύειν. 

ἐποχή 89,10 

ἐρανίξειν. med. (ἀπό τινος) 11,11 (ἔχ 

τινος)ὺ 116,7 

ἐργάξεσϑαι 8,28 53,94 

ἔργον (τῆς ψυχῆς) 5,92 46,33 44,11 (τοῦ 

νοῦ) 112,28 114,3 (τῆς ἕξεως) 39,99 

(χοινὰ σώματος xal ψυχῆς) 121,8 (τῶν 

φυτῶν) 42,9 (τέλος τῶν δυνάμενων) 49,90 

cf. 45,9 

ἐργώδης (ϑεωρία) 2,25 
ἐργώδη 29,20 

ἔριον 39,28 69,4. 12 

Theophr. 107,34 

ἑρμηνεία 66,91 

med. 100,22 

ταῦτα οὐ λίαν 

ἐριστιχός. 

ἑρμηνεύειν 58,8 

ἐρυϑραίνεσθϑαι 1,5 

ἐρωτᾶν (λόγους) 106,29 

ἔσχατος (ψυχή) 1.21 ἐσχάτη τῶν αἰσϑήσεων, 

ὀρέξεων 41,11. 18 (τροφή) 52,25 53,0. τὰ 

ἔσχατα “4,11 18,1 τὸ ἔσχατον τῆς νοή- 
σεως 118,91 

ἑτερομήκης 44.4 

ἕτερος cf. ἐναντίος. ἑτέρως 26,5 

piv τρόπον... ἑτέρως δέ 14,35 

Plat. 11/10 

ἕτοιμος. πρός τι 40,11 

£9. τὸ εὖν 21,13 «πρὸς τὸ, εὖ] εἶναι (opp. 

πρὸς τὸ ζῶον εἶναι) 126,14.15 χάριν 

τοῦ εὖ 66,82 τοῦ εὖ ἕνεχα 124,20 

εὐαρίϑμητος 117,6 
εὐδαιμονία 50,13 

εὐδιαίρετος 64,11. 18 70,95 

εὐδίοδος 68,15 

εὔειχτος 10,85. (τινί) 64,24 

εὐεξαπάτητος. ἥκιστα εὐεξαπάτητος 51,91 
εὔϑρυπτος 63,25 64,24 

δόξα δεδωχυῖα εὐϑύνας 24,14 

ἄλλον 

ἑτερότης. 

εὐϑύνη. 

I INDEX 

εὐθυπορία 22,25 

εὐθύς 8,19 (χανών) 6,96 (γραμμή) 16,24 
τὸ εὐθύ 35,24 917,8 ἃ]. (dist. τὸ εὐϑεῖ 

εἶναι) 96,82 sqq. ἡ εὐϑεῖα (opp. χεχλασ- 
μένη) 96,26 6,95 114,17 χατ᾽ εὐϑεῖαν 

20,25 εὐϑύς adv. 1,11 4,18 saepe εὐ- 

ϑέως 82,26 

εὐθυωρία Plato 20,10. 11 22,11 23,15 

εὐκίνητος 14,7 

εὐλαβεῖσϑαι 46,2 65,2 

εὐλή 26,90 122,6 

εὔλογος. εὔλογον c. inf. 68,1 94,30 114, 

94 (coni. πιϑανόν) 13,11 (coni. ἑπό- 

μένον) 16,23 τὸ εὔλογον τοῦ λόγου 36,13 

εὐλόγως 66,21 78,28 119,2 εὐλογώτερον 
271,8 

εὔλυτος 68,15 

εὐμαρής. μηδὲ εἰχάσαι τι ὑπάρχειν εὐμα- 

ρῶς 5,90 
εὐόλισϑος 68,25 10,95 
εὐπαϑής 19,23 

εὐπαράγωγος 106,21 

εὐπετής. οὐ λίαν πρόχειρον οὐδὲ εὐπετές 
2,9 

εὐπλοεῖν 6,20. 21 

εὐποιητιχός ὅ,19 

εὐπορεῖν. οὐχ εὐποροῦντες τῶν οἰχείων 

ὀνομάτων 68,19 
εὐπορία 1,8 

εὕρεσις 5,2. 19. 31 44,6. 8 

εὑρίσχειν 50,81 58,92. 12,24 al. 

εὑρήσει 10,23. 85,8 

εὔστερνος. Emped. 33,12 

εὔτροχος. κχύχλος Plato 96,28 

εὐτύπωτος 92,36 

ὁ λόγος 

εὐφημία. χωρὶς ἔστω ἐν εὐφημίᾳ 125,4 

εὐφυής. πρὸς οὐσίαν ἔχουσα εὐφυῶς 23,9 

(πρὸς λόγον) 97,93 εὐφυέστεροι 68,13 

c0 guía 39,8. 10 98,14. 17. 31 99,831 
εὔφωνος 66,16 

εὔχροια 31,23 

εὐώδης. τὸ εὐῶδες xal τὸ δυσῶδες 69,25 
116,6 117,4 

εὐωδία 21,22 

εὐώνυμος 121.8. 15 

ἐφάπτεσθαι 21,27. 33.95. Plato 107,23 

ἐφαρμόζειν intr. 21,34 39,2 48,16. 21 

ἐφέλχειν med. 7,4 

ἐφελχύειν med. 28,20 

ἐφεξῆς 2,270 49,2 59,15saepe ἐν τοῖς 
ἐφεξῆς 8,1 τὸ ἐφεξῆς ἀλλήλοις ἔχει (τὰ 
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νοήματα) 20,85 προστιϑέντες ὡς ᾧοντο 
χαὶ τὸ ἐφεξῆς 9,8 

ἐφιέναι. ἐφήσει τῷ λόγῳ .. ὁριζομένῳ 8,9 

med. (syn. ὀρέγεσθαι) 113,22 γχρῆσϑαι 

ἐφεῖται 18,32 
ἐφιστάναι. τινί 1.4 ἐφεστήξει 27,1 ἐφε- 

στῶς 21,89 

ἐφόδιον πρὸς σύμπασαν τὴν ἀλήϑειαν 1,28 
Εν c. inf. 11,17 40,13 intr. 86, 2 110,6 

οἱ λόγοι ὧδε ἔχουσιν (5,28 ἔχει ἐπί τινος 
11,19 111,4 ταύτης ἔχεται τῆς ὑπονοίας 

19,84 ἐχόμενα contigua (2,5 

μενα (τῶν δυνάμεων) expl. 49,15 

ἔχϑρα 101,14 

τὰ ἐχό- 

Zsiv 14,23 

Cote 1,27 21,11 

tqv etymol. 14,23. ᾧ ζῶμεν διχῶς λέγεται 

46,12 ὃῆλος ὁ ἀὴρ... οἷον ζῶν 65,24 τὰ 

ζῶντα 122,30 (dist. τὰ μὴ ζῶντα) 38,26 

(dist. ζῶα) 44,57 sqq. 

ζητεῖν 2,92 3,25sqq. 5,1 69,13 74,22 al. 

ζήτημα 2,16 104,20 

Cfcnotc 817,19 

ζώῴώγραφος 89,13 

ζωή expl. 32,90 41,931 (φυτιχή) 251 (παρὰ 

τῆς ψυχῆς) 115,92 (τῆς ψυχῆς ἡ «ivn- 

σις) 18,19 οὐ σῶμα ἡ ζωή 40,1 plur. 

45,5 41,1 

ζῶον def. 3,25 cf. 21,24 124,1 (dist. ζῶντα) 

45,1 sqq. 123,9 (dist. τὸ ζῴῳ elvat) 100, 

26 sqq. αὐτὸ τὸ ζῶον Platonice 11,18 

(ἔλψυχα, μόνιμα χατὰ τόπον) 34,30 (πο- 

ρευτιχόν) 120,4 (ἀίδια, ἀγένητα) 120,20 

(ἀτελέστερα, τελειότερα) 129,39 

ξὠώφυτον 35,20 44,29. 82 47.106. 22 81,6 

124,19 

» 

1, in responso sive λύσει 8,2 28,5 65,26 

87,90 83,1 116,18 "Theophr. 102,29 

108,28 ἤτοι. . 7, 9,99. 8,25 14,36 al. 
ἡγεῖσθαι. τὸ ἡγούμενον logice 6,13 sqq. 

ἥδεσθαι 617,11. 34 
ἡδονή 2,31 45,98 41,20. 21 al. 
ἡδύς 68,24 107,19 112,96 113,1. Gal. 

ἥδυσμα 41,35 

ϑεός 141 

ἥκειν εἰς ἐνέργειαν Theophr. 108,2 

ἡλικία. τὸν ἐν ἡλικίᾳ ὄντα 56,32 

1Àtcoc 19,22 16,25 25,35 26,1 60,8 91,5 
103,93 106,7 def. 26,14 

ἡλιοῦν. ἡλιούμενος (ἀήρ) 64,2 

ἡμέρα 110,95 111,7 116,11 sqq. 

ἥμισυς (χρόνος) 116,13. 19. 20 ἐξ ἡμισείας 
52,29 

ἧπαρ 96,0 94,2 

ἠρεμεῖν 9,81 15,21.36 29,3.8 55,82 95, 
26.930 al. ἠρεμοῦν εἶναι 51,25 

ἠρέμα 62,26 

ἠρέμησις 22,11. 80 

ἠρεμία 19,5 57,91 58,2 

ἠρεμίζειν 19,8 
ἤρεμος 64,31 65,17 

ἡσυχάξειν 118,26 

ἡττᾶσϑαι 122,2 

ἠχεῖν 65,18. 24 

ἦχος 66,13. 20 
ἠχ ὦ. περὶ ἠχοῦς 62,32 sqq. 

(βίαιος) 15,97 

Θάλαττα 10,25 91,94 

ϑαμνός Emped. 55,14 

ϑαρραλέος 89,16 
ϑαρρεῖν. d δ᾽ dv τις περὶ αὐτῶν ϑαρρή- 

σειεν ὑπονοῆσαι 30,96 

ϑάρσος 101,11] 

ϑαῦμα (τοῦ νοῦ) 110,22 
ϑαυμάζειν 14,32 103,98. (τι) 1,6 (τινός) 

95,30 102,80 ϑαυμαστός 84,171 41,12 

οὐδὲν ϑαυμαστόν 38,18. 28 49,22 85,5 

86,18 al. 

ϑαυμάσιος 1,15. 19. 20. 24 

ϑέα 61,4 
ϑεᾶν. ϑέα δὲ xoi τὸν λόγον 73,26 ϑέα 

ταὐτὸ τοῦτο χαὶ ἐπὶ τοῦ νοῦ 113,9 med. 

81,97 82,8 89,19 

ϑέατρον 16,90 

ϑεῖον (coni. ἄσφαλτος) 69,2 

ϑεῖος (σῶμα) 19,92 59,14. 29. 60,6 125,3. 

26.98 (ζῶον) 125,2 (νοῦς) 102,94 114, 

34.36 115,8 (IDAdtov) 4,15 107,23 τὸ 

deiov 50,17.21 53,13 (coni. có dei) 50, 

9..21 (φύσεις) 

44,23 

θειότης 50,18 

ϑεμιτός Plato 107,23 

ϑεός 23,22 33,8 34,13 def. 5,18 (πρῶτος) 

107* 

ϑειότερος (νοῦς) 10,6 
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102,951.96 103,10 (6 ποιητιχὸς νοῦς) 

ϑεῷ μάλιστα ἔοιχε 99,24 sqq. οἱ δεύτεροι 

θεοί Plato 11,15 20,298 σφαῖρος deus 
Empedocli 34,14 πάντα πλήρη ϑεῶν 

εἶναι Thales 35,29 

πεφοιτηχέναι τὸν ϑεόν Stoici 35,93 
θεραπεύειν 5,17 

ϑερμαίνειν pass. 70,7 15,14 18,27 al. 

ϑερμός 47,29sqq. 57,28 72,20 60,37 al. 
ὃ 

διὰ πάσης οὐσίας 

;21. 8 

ϑερμότης 53,95 54,27 80,20al. (ἡἣ ἐντός, 
2 (ἣ ἔμφυτος) 

80,21 

ϑέσις 31,16 sqq. 57,19 

ϑεωρεῖν 5,4 41,11. 112,15 al. τὸ ϑεωρεῖν 

(dist. ἡ ἐπιστήμη) 39,21 41,1] ϑεώρει 

χαὶ ἐπὶ τῶν μερῶν τὸ λεχϑέν 42,90 με- 
ρῶν πλῆϑος περὶ αὐτὴν οὐ ϑεωρεῖται 2,11 

sim. 49,24 53,17 92,36 

ϑεώρημα (dist. ἕξις) 95,26 sqq. (τῆς ἐπι- 

στήμης) 95,14 (ἐπιστητά) 98,,4 (γεω- 

νετριχά) 95,25 

ϑεωρητιχός (δύναμις) 49,09 (νοῦς) 144,4 

sqq. (νόησις) 22,21 τὸ ϑεωρητιχόν 

119,33 

ϑεωρία 1,9 2,26 9,92 ἃ]. (coni. νόησις) 

2,31 (f περὶ φύσεως) 2,9 (ἡἣ περὶ γενῶν 
χαὶ εἰδῶν) 4,10 (fj προχειμένη) 2,1 ἔχει 

τινὰ ἀξιόλογον ϑεωρίαν 2,91 

ϑήραμα 17,31 

θηρᾶν 11,91 

ϑηρεύειν (ὃ νοῦς) 95,11 (δι᾽ ἀποδείξεως) 

5,9 (τῷ λόγῳ μόνῳ) 49,94 

ἔργων) 42,8 

ϑηρίον 49,1 89,18 93,29 118,12 

ϑησαυρίξειν 28,16 med. (ἑαυτῇ) 56,21 

ϑησαυρός 99,6 

ϑιγγάνειν (9,1 74,26 15,4 al. 

ϑίγειν 21,14. (?) 80,9 

ϑίξις 87,30 88,1. (coni. ἁφή) 21,31 

ϑλᾶν pass. 18,1. 6 

ὃν ήσχειν v. ἀποϑνήσχειν 
ϑνητός 101,28. 29 

δορυβεῖν 22,92 

ϑρεπτιχός. τὸ ϑρεπτιχόν 44.80 45,9. 29 
117,9.24 119,932 (μέρος) 44,20 ef. δύ- 

ναμις, Ψυχή 

ϑρίξ. τρίχες 94,10 80,24 118,13 123,23 

ϑρύπτειν pass. 623,14. 34 64,24 65,12 

θρύψις 63,29 

ϑυμιᾶν pass. 69,13 10,7 

(ἐχ τῶν 

I INDEX 

ϑυμιχός (μόριον τῆς ψυχῆς) 117,1 

ϑυμός 20,28 47,18. 15 117,1. 11 118,25 
119,14. al. ἐν τοῖς ϑυμοῖς 27,30 Plato 
94.1 

ϑυμοῦν. pass. 7,2 118,26 

ϑύραϑεν 37,27 9,28 

θυρίς 9,25 

ϑυροχοπεῖν. ϑυροχοπουμένη κινεῖται (ij 
αἴσϑησις) 117,11 

Qucta 5,14 

ἰατρεύειν 118,22 

lacptx7, 3,9 8,16 50,14 118,22 

ἰατρός 46,24 

ἰδέα. Platonice τοῦ ἑνός cet. 11,19. 29. 33 

12,1.12. (τῶν αἰσϑητῶν) 12,4 

ἰδιάζέιν. ποιότητα ἰδιάζουσαν 11,4 

ἴδιος 2,29 35,4 48,19 saepe (αἰσϑητά, opp. 
«otwd) 51,17 sqq. 81,23 83,21 293,16 

ἰδίᾳ 95,15 (opp. καϑόλου) 48,96 51,11 

(opp. κοινῇ) 94,4 

ἱχανός (τεχμήριον) 13,31 (προοίμιον) 5,18 

(παραμυϑία) 72,95 ὃ ἐπιζητεῖ... οὐχ 

ἰχανόν 10,11 80,8.12 ἱχανῶς εἴρηται 

38,835 (διώρισται) 56,95 (ἀποδέδειχται) 

83,10 

ἰλυσπᾶσϑαι 38,10 

ἱμάτιον 39,26. 41,28 

ἴνδαλμα 112,10 

ἱππεύειν 118,28 

ἱππικός. ἱππιχή 118,23 

ἵππος 3,18. 25 6,24 53,8 al. 

ic plur. 42,10 

ic9 p. óc Plat. 106,29 

ἴσος. χατ᾽ ἴσον 118,4 
ἱστάναι med. ἄχρι τινός 82.11 98,13. (εἴς 

τὸ 19,29 118,81 (ἐπί τινος) 112,18. 22 

ἑστῶτα (coni. ἠρεμοῦντα) 121,10 

ἱστορία 14,4 (ἡ παραδοϑεῖσα ἡμῖν) 14,26 

ἰσχυρίζειν med. (τινῇ 52,20 

ἰσχυρός (αἰτία) 1,9 (δόξα) 20,9 (χυμός) 12,9 

(ὀσμαί) 69,26 

ἴσως 2,4 4,35 10,11 saepe 

(y 95; 38,8. 18 61,17 66,20 14,13 

ἴχνος αἰσϑήσεως 45,35 (coni. τόπος) 91,17 

116,20 (τῶν αἰσϑητῶν) 92,1 93,2. (χινή- 

σεως) 45,39 (λόγου) 107,10 (πληγῆς) 

95.2 

͵ 

᾿ 
ἢ 

; 
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Καϑάπτεσθαι 54,57 

χαϑαρός (ἀήρ) 50,21 

χαϑέζεσθαι 4,15 

τὰ χαϑέχαστα 56,22 

Plato 107,23 

χαϑέχαστον. 

χαϑεχτιχός (δύναμις) 92,27 

χαϑεύδειν 41,0 55,9 

χαϑιδρύειν 94,1 

χαϑιστάναι med. (τὰς ἀρετάς) 2,2 χαϑε- 
στάναι 18,15 κχαϑεστώς 16,22 (σῶμα, 

opp. ϑορυβούμενον) 22,92 

χαϑόλου. τὴν χαϑόλου φύσιν 9,29 ὁρισμὸς 
τοῦ ζώου καϑόλου (opp. τοῦ ἀνθρώπου 

χωρίς) 9,25. ἡἣ καϑόλου ὑπόληψις (opp. 
ἡ ἐν μέρει) 122,17 εἰπεῖν γαϑόλου περὶ 

τοῦ μὴ ὄντος χαϑόλου 48,95 τὰ χκαϑόλου 
(coni. cà. yévq) 33,22 (opp. τὰ χαῦ 

ἔχαστονὴ 56,27 5',11 122,15 

χαί saepius abundare videtur velut χοινὸν 

γὰρ ἦν καὶ πρὸς τὰς εἰρημένας αἰσϑήσεις 

69,17 post ὥσπερ 14,5 61,6 113,15 

post ὅσονπερ 927,8 post οἷον 43,22 
ἡνίχα καὶ. . τηνικαῦτα xat 93,1 

pro χαὶ εἰ 69,26 12,10 75,9 v. δέ 

x ülety xácevy 51,29. 54,30 18,1. 6 

xatpóc. ἐν καιρῷ 82,22 

«axta 5,26 11,10 88,19. 21 

χαχός. τὸ xxxóv 88,4 118, sqq. (χατὰ 

στέρησιν νοητόν) 111,23. 31.935 

16,39 
«aÀsiv 17,91 45,1 

31,20 ὁ χαλούμενος νοῦς 118,1] ἡ χαλου- 

μένη ἁφή 16,96 sim. saepe 

χαλός (ἐπιστήμη, coni. τίμιος) 1,12 τὸ za- 

λόν 112,19 χαλῶς 32,91 39,6 46,3] 
51,4 56,4 62,12 

xdp. aoc 65,12. 19 

χάμνειν 50,15 11,97. 39. 98,6 
j xapmoÀrn 5,9 

, , 

ει xat 

* 0c 

τὰ χαλούμενα ζώφυτα 

χαμπύλος. τὸ χαμπύλον 

95,24 
χανών 6,96. 98 35,25 

καπνός 69,13 

xapüta 36,7 66,38sq. 76,21 94,1 118,12 
1214 

χαρπός 42,12sq. 105,32 106,14 

χατάγαιος στρουϑός 38,11 

χαταγεής 105,93 

*ataxdápmcety Plato 20,11 

χατακχλυσμιός 4,8 

xacaxpaceiv 36,21 
χαταλαμβάνειν 63,16. (i. q. αἰσϑάνεσϑαι) 

χερχίς 149 

67,32 68,5 (ὁ νοῦς) 91,35 30,25 94,26 
96,22..99,9 

xacaXdáynety 61,28 

χαταλείπειν 4,1 

xacáÀAnbi:c 11,8 12,6. 29 

χαταμανϑάνειν 2,9 89,25 

χατάνοεῖν 1,21 

xacátnpoc 11,96 

χαταρριζοῦν pass. 19,5 

xatápystv 29,13 

χατασχευάζειν 10,9 44,5 46,38 98,32 

99,8 

χατασχευὴ 11,26 104,13 (coni. ἕξις) 49,15 

(τῶν ὁρισμῶν) 5,27 

χατατάσσειν (τὴν χινητιχωτάτην αἰτίαν ἐν 

ταῖς πρώταις ἀρχαῖς) 18,8 

χαταφανής 91,30 

κατ αιρα σις 109,93 112,12 113,18 

χαταφεύγειν εἴς τι 86,5 

χαταχρῆσϑαι 94,28 (ὀνόματι) 88,25 95,6 

χαταψηφίζεσθαι 11,93 

χατάψυξις 14,25 65,838 67,21 

χαταψύχειν 27,22. 31 67,2 

χατέχειν (τόπον) 60,18 (τὸν ἀέρα mveüp.a) 

67,19 69,15 (δόξαν) 91,13 (ἡ αἴσϑησις τὰ 

aigüncá) 91,40 92,4. 15. 26 pass. (ot 

ἐγχρατεῖς ὑπὸ τοῦ λογισμοῦ) 118,26 

κατηγορεῖν. χοινῇ χατηγορούμενα 48,24 

κατηγορία. αἱ χατηγορίαι 2,90 39,22. 28 

109,6 

xactotuxtCety Plato 106,24 

xacotxtcote 107,20 

χατόρϑωμα 88,19 sqq. 93,7 

«apa 1,95 

«auccttxóc 54,30 

χαυστός. τὸ χαυστόν 24,90 

χεῖσϑαι 15,21 τοσοῦτον χεΐσϑω τὴν πρώτην 

ὅ8,, 4 ἐφ᾽ ἡμῖν χεῖται 89,10 

χελεύειν 118,19 

χενολογεῖν 8,4 

χενός 62,183 64,19 

9,90 

χεντεῖν 66,7 

xévc pov 86,19. 21 

xépap.oc 95,9 

χεραννύναι pass. aor. 40,18 70,32 perf. 

40,21 125,15 (χεχερασμένον) 40,18 (xe- 

xpapévov) 84,26. 28 129,91 115,5 v. χιρ- 

νάναι 

χέρας 59,13 61,17 65,22. 23 

*£pxtic 24,4 

χενῶς (coni. λογικῶς) 
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χεφάλαιον ὅ,1 (ἐν χεφαλαίῳ) 47,9 121,4 

χεφαλαι οῦν. ἐννόημα.. . χεφαλαιούμενον 

0,90 

χεφαλή 20,6 94,1 

κηρός. 42,15 57,5.'1 59,23 11,29 92,11. 19. 

94 124,38 

κιϑαριστιχός. ἡ χιϑαριστιχή 24,6. 10 

χινεῖν. περὶ τοῦ χινοῦντος 126,29 sqq. (τὴν 

αἴσϑησιν) 61,11 62,21. 24 84,8 (τὴν ὄψιν) 

124,38 (τὸ αἰσϑητήριον) 101,38 81,90 94, 

38 χινοῦν τὸ ζῶον ταύτην τὴν χίνησιν 

117,29 118,21 19.950, (δύξαν" ἰαχύβραν) 

20,9 (τὴν ἀπορίαν) 54,36 χινεῖσϑαι za" 

αὑτό, xat? ἄλλο (syn. κατὰ συμβεβηκός) 

15,18 sqq. 17,10 18,5 (χατὰ φοράν, xac" 

ἀλλοίωσιν) 27,99 sqq. (dist. ἐνεργεῖν) 55,6 

χινούμενον τὴν οἰκείαν κίνησιν 15,22 65, 

17 121,36 (πλείους, τὰς ἐναντίας κινήσεις) 

85,92. 38 

χίνημα (ἀμερῆ) 16,28 

χίνησις (τέσσαρες) 15,29 (ἡ κατὰ τόπον) 

expl. 120,31 dist. αὔξησις, αἴσϑησις 35,2 

117,21 sqq. (xaxà αὔξησιν xal φϑίσιν) 

117,23 (dist. ἐνέργεια) 18,21 544. 55,9 sqq. 

(ἀτελής) 108,17 (ἀτελοῦς) 112,28 (ἀσώ- 

ματος) 19,6 (σωματική) 27,32. 28,2ω0 (πο- 

ρευτιχή) 117,38 (ἀίδιος καὶ ἄπαυστος) 19, 

D χίνησις ἁπασῶν χοινόν τι αἰσϑήσεων 

51,37 sqq. 81,21 82,19 93,14 

χινητιχός (αἰτία) 19,0 119,32 τὸ κινητιχόν 

45,94 (τινός) 61,12 119,23 (ἑαυτοῦ) 121; 

20 τὸ χατὰ τόπον χινητιχόν 1117,91 118,1 

123,20. 84 τὸ χινητιχώτατον 10,13 

χιρνᾶν 30,11 34,20 pass. praes. 60,14 

91,15 

χλάδος 38,1 44,15 51,3 
χλᾶν pass. 8,19 (γραμμή) 96,21 sqq. 114,17 

χληρονομεῖν 93,26 

χλίνη 39,26 41,28 

χοῖλος 8,20 63,13 16,23 64,8 114,17 

χοιλότης 114,16 

κοινός (αἰσϑητόν) 51,16. 21 sqq. 12,90 8], 

18 sqq. 83,1. 4 (λόγος) 39,1 48,29. 31 δύ, 

11 (νοῦς) 101,7 102,9sqq. 105,22 (ἔν- 

votat) 103,38. (ὕλη) 47,9 (φωνή) 48,26 

χοινοτάτη τῶν αἰσϑήσεων 47,18 (τῶν τῆς 

φυχῆς δυνάμεων) 49,86 (πρός τὸ 5,93 
69,17. 97,18. 101,12. (uet vex] 

χοινὴ 39,26 48,24 54,9 χοινῶς 56,98sq. 

(4,83 

χοινωνεῖν 35,8 88,24 50,21. 85 59,17 saepe 

I INDEX 

χοινωνός 8,99 105,15 

χολοβός 81,5 

χομιδῇ 102,17 

χομψεία 21,5 

χομψεύειν. (med. ex τῶν ὀνομάτων) 14,22 

χομψός 11,90 

χόρη 43,20 62,16 65,4. 7. 12 al. 

χόρος Emped. 35,13 

χοσμεῖν 8,14. 16 

χόσμος 11,14 35,27 

χούρη Emped. 35,13 

χοῦφος 21,28 12,20. 31 80,8 

χρᾶσις τοῦ σώματος 1.15. 16 δόξῃς xoi 

αἰσϑήσεως) 90,6. 12. 13. (coni. μῖξις) 84, 

29 (eoni. συμφωνία) 84,35 

χρατεῖν 40,11 121,94. 122,1 

χρέας 52,11 

χρίνειν τι 35,23 41,19 68,932 saepe περί 

τινος 82,16 88,38 c. inf. 85,11. óxt S5, 

15 93,12 

χρίσις τῆς αἰσϑήσεως 80,8 (λόγου) 107,18 

(τῶν αἰσϑητῶν) 125,8 (coni. συγχατα- 

ϑέσεις) 16,20. (coni. ἀντίληψις) 18,10 

ταύτης τῆς χρίσεως i. e. ὄψεως 81,11 

χριτήριον 39,25 δ1,18ὃ 

χριτής. πάντα τὰ στοιχεῖα χριτὴν εἴληφε 

14,1 χριτὴς ἀμφοῖν (τοῦ εὐθέος, τοῦ 

χαμπύλου) ὁ χανών 90,24 

χριτιχός 12.10. 17,20 80,10 88,30 89: 

92 

χρούειν 65,38 

χτᾶσϑαι 60,30 92,31 al. 

χτύπος Hom. 5,39 

χυβερνήτης 43,29 53,29 

χύχλος 9,20 19,10 14,34 86,20 al. 

χυχλοφορία 20,24 23,15 
χυλινδεῖν 29,8 

*U0 p.a 65,95 

χύριος τινος 39,2 63,31 64,12. 18. 89,7 

118,11. 18. 28. 25 ἄλλη τις φύσις χυριω- 
τέρα 24,20 93,29 χυριώτατον (coni. προ- 

γενέστατον) 34,26 χυρίως 71,25 78,5 

S7,0 9,16 al. «upubcepov εἰπεῖν 94,8 
χυρτός. τὸ χυρτόν 8,20 114,17 

χύων 67,91 88,81 90,1 

χωλύειν 15,5 59,5 90,4. 14 saepe 

χωλυτιχός 10,35 

χωμῳδοδιδάσχαλος 19,9 

: «6 vetoy 42,25 

x06 77 91,18 

χωφός 116,3 

; 
ἢ 
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Λαμβάνειν (opp. φεύγειν) 124,9 ὅτι τὸ 
γευστὸν ἁπτόν, οὕτως ἂν λάβοις 70,13 

(τὰ ἄνω χαὶ χάτω οὐ χαλῶς) 51,5 (τὰ 

χαλῶς εἰρημένα, opp. φυλάττεσθαι) 9,2 
συνίσταται τοῖς εἰλημιμένοις 16,19. (xt ἀντί 

τινος) 42,238 ἔστι χοινὸν λαβεῖν γένος 
48,9 med. (τινός, 7| ψυχή, i. q. ἀντιλαμ.- 

βάνεσϑαι 82,25) ληπτέον Theophr. 107,34 

108,17 
λάμπειν 58,25 61,14. 16. 26 
λαμπετᾶν Hom. 7,6 

λαμπρός 61,29 94,39 124,97 
Aavüávetv 35,20 60,29 14,16 al. 

λέγειν. δόξα... μευῖχϑαι λέγουσα τὴν ψυχήν 

90,21 εἰπεῖν τὸ ζῶον ἐχ σώματος xol 

ψυχῆς 40,13 λέγω δέ explicative 1,22 

52,18 68,13 71,92 saepe ἄμφω .. λέγω 

δὲ ἄνιφω τήν e.q.s. 92,4 ὁ νοῦς οὗτος, 

6 δυνάμει λέγω 98,5 
λεῖος 57,27 64,5 12,20 124,97 al. 
λειότης 63,13. 19. 12,24. 21 

λείπειν pass. τινός 20,9 λείπεται ζητεῖν 

90,17 33,1 λείπεται cum acc. c. inf. 40, 

232 3,289 93,28 115,26 

λέξις 96,20 66,17 110,21 111,9.4 βραχέως 
τῇ λέξει 108,9 

λεπίς 61,17 

λεπτομέρεια 13,25 

Δεπτομερής 13,9 14,6 32,7 

λεπτός 60,24 66,12 73,2 

Àeuxatvety pass. 18,8 19,33 86,29 

λευχός 21,16. 17 82,10. 17 84,38 sqq. saepe 

Àeuxóctnc 15,23 21,18 59,36 85,93 100, 
25 

λήγειν. logice τὸ λῆγον (syn. τὸ ἑπόμενον 
Opp. τὸ ἡγούμενον) 6,12 

λήϑη. "Theophr. 102,29 108,21. 81 
λήμυια 20,96 

λίαν 5,12 6,12 17,12 8,82 saepe 

λίϑινος 43,2 

λίϑος 1,96 33,19 46,36 al. ἡ λίϑος ἡ Ἥραχ- 
λεία 18,22. 28. (γεννᾶν τινὲς λέγονται) 

41,26 (διαφανεῖς τινὲς) 59,12 ἀμφισβη- 

τεῖται ἐπί τινων πότερον φυτὸν ἢ λίϑος 
41.40 

λιπαρός 51,36 (ὀσμή) 68,25 (χυμός) 12,5 
λογίξεσθαι 118,14. 32. 86 

λογιχός. λογιχά (opp. ἄλογα) 121.381. 88 

λογικῶς (coni. χενῶς) 5,30 cf. δύναμις, 

Ψυχή, φαντασία 

μαϑηματιχός 151 

Aoqtopóc 49.5.1 117,8 118,26. 119,14 
120,5 Plato 111,24 

λογιστιχός (μόριον τῆς ψυχῆς) 116,91. τὸ 

λογιστικόν 118,0 λογιστιχοῦ ἔργον 121,35 

λόγος. ἀρχόμενος τοῦ λόγου 1,11 (ὁ παρὼν 

λόγος) 26,10 28,18 88,9 (6 πρότερος) 

122,10 56,36 ἕτερος λόγος (sc. ἐστίν) 

27,99 49,8 (ἄλλος) 61,21 (χοινοί, ἴδιοι) 

24,15 οὐδὲν πρὸς τὸν λόγον 10,34 74,14 

88,25 ὃ λόγος εὑρίσει, δείξει, ἐπισχέψεται 

sim. 10,25 120,22 54,9 49,96 al. πρὸ 

τοῦ mpotévat τὸν λόγον 417,9 cf. mpotévat 

(εἰς ἄπειρον προήξει) 14,98 ἡ χορμψεία 

χαϑ᾽ ἑαυτὴν τεύξεται λόγου 217,0 τεύξονται 

ἰδίου λόγου 71,27 οὐ πολλοῦ ἂν δεοίμεϑα 

λόγου 45,21 διὰ λόγου διδάσχειν 2,12 

λόγον ἀπαιτεῖν 45,2 διδόναι 29,21 ποίϊο 

(τοῦ εἴδους) 7,94 (τοῦ τί ἦν elvat) 96,7 

(τοῦ σιμοῦ) 114,15 

(i. q. εἴδος, τοῦ ὁρατοῦ) 58,90 (τῶν 

χρωμάτων) 62,97 (τοῦ πάϑους) 18,91 

τῷ λόγῳ (opp. τῷ ὑποχειμένῳ) 4,19, 25,95 

59,2 65,21 86,7 (dist. τῇ ὑποστάσει) 8,31 
9',5 (opp. τόπῳ) 45,28 sqq. 46,1 94,3 

(dist. μεγέϑει) 121,6 116,30 οὐσία ἡ κατὰ 
τὸν λόγον 41,23 γίνεται χατὰ λόγον 40, 

9( τοῦτον τὸν λόγον ἔχειν i. 4. οὕτως 

ἔχειν 80,244 relatio ὅνπερ ἣ τέχνη πρὸς 

τὴν ὕλην λόγον ἔχει 99,11 proportio τὰ 

υἱνιγμένα κατὰ λόγον τινά 20,6 (τῆς 

υἱξεως) 20,14 πᾶσα μῖξις xal χρᾶσις λό- 

γος 84,90 πᾶς λόγος συμμετρία τις xol 

ἁρμονία 18,21 (coni. σύνϑεσις) 99,9. 15 

96,11 (coni. «πέρας) 51,24 

αἰσϑήσεις 84,25 sqq. Platonis Aoqtoctóv 

93,33 | 
λοιπός. λοιπὸν ἀποδοῦναι 41,24 λοιπόν 

adv. 8,98 10,96 105,19 

λυμαίνεσθαι 22,96 

χυμαντιχός 22,21 11,26 

λυπεῖν 67,11. 34 84,93 124,13 

Χχύπη 45,98 47,20.21 67,27 107,18 122,7 

λυπηρός 107,14 113,2. 7 sqq. 11455 

λύρα 60,16 

λύσις (ἀπορίας) 101,2 108,10 

(χοινότατος) 99,1 

λόγοι αἱ 

Μάϑημα 5, 5.24 
υαϑηματικχός (εἶδος) 825 ἡ μαϑηματιχή 

8,20 
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μάϑησις 55,25. 107,1 

μαχάριος 22,94 

υαχρός. μαχρὸν ἂν εἴη παρατίϑεσθϑαι χαίτοι 

μὴ μαχρῶς εἰρημένα 108,8 

μαχρόφωνος 67,20 

μάλα. μᾶλλον comparativo additum velut 

ἀτοπώτερον ἄν μᾶλλον φανείη 15,10 86,18 

99,25 χυριώτερον εἰπεῖν ὅτι μᾶλλον τε- 

λειοῖτο ἄν 94,9 οὔτε. . οὔτε δὴ μᾶλλον 

el minus etiam 110,18 19, 80 90,2 μηδὲ 

. πόσῳ δὴ μᾶλλον quanto minus 91,16 

μέμιχται μάλιστα τῇ ἁφῇ τῶν λοιπῶν 

αἰσϑητηρίων 80,24 ἡ ὄψις μάλιστα τιμιω- 

τάτη πασῶν τῶν αἰσϑήσεων 93,25 τὰ 

μάλιστα 98,88 : 

μαλχαχός 51,21 68,10. 72,20. 31 . 7138. 19 

(ἀποδείξεις) 1,10 

ναλαχόστραχα 66,19 

υαλαχότης 68,14. 13,8 

μανθάνειν 958,11 105,7 116,4. (τὴν ἐπι- 

στήμην) 55,31 cf. 56,6 

μαντεύεσθαι. οὐδὲ μαντεύσασϑαί τι ῥάδιον 

ἐξ αὐτῶν 32,18 

ναρτυρεῖν 19,1 

μάρτυς 9,99 

υάστιξ 69,27 

υάπην 21,90 22,9.19 69,3. 5 124,12 125, 
22 al. 

páyatpa 29,7 (8,2 

μάχεσθαι 264 31,2 91,1 μαχόμενα λέγει 

περὶ τούτου 105,26 μαχόμενον (opp. 

ἀχόλουϑον) 95,19 

μάχη. τῶν ὀρέξεων 120,10 

μέγας ψόφος 94,38 

υέγεϑος (dist. ἀριϑμός) 20,94 (coni. σῶμα) 

18,11 μὴ χεχωρισμένος μεγέϑους (6 νοῦς) 

114.99 ἐν μεγέϑει εἶναι 22,39 (αἰσϑητά) 

115,95. (σώματα) 14,99 ἡ γραμμὴ xoi 

πᾶν μέγεϑος 110,8 111,18 (τὸ τρίτον i. e. 

βάϑος) 714,6 (ἅπαν συνεχές) 20,27 (χοι- 

νὸν πλειόνων αἰσϑήσεων) 57,91 58,4 81, 

25 82,19. 22 93,14 μεγέϑει, χατὰ μέγε- 

doc (dist. λόγῳ) 121,7 116,30 (coni. 

τόπῳ) 117,2 

υεϑιστάναι med. 16,17 65,15 

υέϑοδος 1,9 2,10. 13. 14 

pe9óptov 64,28 88,29 

υεϑύειν 25,31 

μειοῦν 44,18 

μειράχιον 523,4 

μελαγχολιχός 7,18 

I INDEX 

μελαίνειν pass. 18,8 86,29 

ueAavtía 15,23 

μέλας 84,53 111,21 

μέλι 68,24 81,97 82,1. 17 85,21 113,2 

υελίχρατον 40,18 
μέλισσα 69,12 90,7 120,14 

μέλλειν" c. inf. fut. 48.597 63,13 770,16 al. 

(c. inf. praes.) 20,3 54,35 124,4.22 (c. 

inf. aor.) 49,15. τὸ μέλλον 120,13 sqq. 

ὃ μέλλων χρόνος 107,12 109,21. 22. 

μέλος 109,12. 13 

νέμφεσθαι. αὐτοὺς μεμπτέον 84,23 

μέν. μέν γε vim pronominis auget 90,0 

μὲν — χαὶ νῦν δὲ 39,6 δύναται μὲν 

ἀλλ᾽ ὕστερον 48,8 

μένειν. 124,28. 84. δ1 ἃ]. (ἐν τῇ αὐτῇ φύσει) 

52,11 

μερίζειν 19,20 20,16 109,94 μεμερισμένως 

100,26 

μεριχός (ζῷα) 20,24 

μερισμός 26,39 103,28 

peptacós 31,17. 18 43,25. (ὡς σῶμα ἣ ὡς 

τέχνη) 9,0 Plato (φύσις περὶ τὰ σώματα) 

10,25 

μέρος 3,9 40,15 122,936 al. (ts duy) 
119,51 120,2 (τῆς ἐναντιώσεως) 35,23 

συμβάλλεται μέγα μέρος 5,8 παρὰ μέρος 
121,11.14 ἐν μέρει 56,23 119,26 (opp. 

χαϑόλου) 122,11 τὰ ἐπὶ μέρους Platoni- 

corum 12,2 

υέσος 45,16 μέση (sc. γραμμή) 44,6 μέσον 

(i. q. μεταξύ τὸ 14,21 sqq. 15,2. t sqq. 

80,35 
μεσότης 12,19 11,9 sqq. 78,22. (x&v évav- 

τιώσεων) 122,31. 94 198,15 ἐν μεσότητι 

χεχραμένον 18,93 123,86 125,5 

μεστός 108,10 Arat. 35,90 
υεταβαίνειν 17,94 34,934 41,938 94,12 99,9 

100,11 118,18 123,14 

μεταβάλλειν. (τὸ σχῆμα) 42,93 (coni. 

παϑεῖν) 52,0 (ἔχ τινος εἴς τι) 55,26 56, 

11.16. 519] 400.1 
γειαν) 56,91 

μετάβασις τοῦ δυνάμει νοῦ 105,5 

νεταβολή 52,8.18 56,14.16. 79,29. Theophr. 

108,3 

μεταδιδόναι 122,33 
μεταλαμβάνειν 91,8. τινός 35,18 93,4 

alio sensu usurpare 18,35 

μεταξύ. τὸ μεταξύ 51,23 62,13 13,2 sqq. 

saepe τὸ μεταξὺ Ψόφου xoi ὀσμῆς 62,26 

(ἡ ἕξις εἰς ἐνέρ- 



VERBORUM 

μεταπίπτειν 91,12 

pecappetv 32,11 
pecactüévat. po9év μεταϑέντας ἕνεχα τῆς 

σαφηνείας 29,20 

μεταφέρειν (τὰ εἰρημένα) 92,22 (τὰς ἐπι- 

χλήσεις) 68,5. (ὀνόματα) 68,20 cf. 89, 

21 

μεταφορά. 

φορᾶς (2,28 

«aca μεταφορὰν 00,4 ἐχ μετα- 

peceivat 41,11 

υετέργχεσϑαι. μετελήλυϑεν 68,26 
μετέχειν 15,27 39,92 42,5 88,11. 25. 90,1 

132,36 123,1 
pectévat 99,5. 125,0. (λόγον) 12,5. τῷ 

x09 ὁδὸν μετιόντι 2,21 
μέτοχος 107,15. 20 

μετρεῖν 107,15 121,24 

μέτριος. μετρίως ἐπελύσατο (opp. ἀχριβέ- 

στερον) 102,14 

uécpov 121,25. 27 

βέχρι τινός: 61,29. 124,88 

δύνηται 124,97 

pr μηδέ μήτε. pro οὐ οὐδέ οὔτε, post 

ὅτι 15,17 34,27 41,33 17,19 87,1 saepe 

post διότι 9,20 117,96 — post ἐπειδή 56, 

36 120,93 cum participio non condicio- 

nali 8,22. 17,5 35,9 71,19 114,21 al. 

cum infinitivo post δοχεῖ, οἴεσθαι 46,92 

9,97 -- νοήματα τί διοίσει τοῦ μὴ qav- 

τάσματα εἶναι 116,11 μὴ γελοῖον ἡ 34,1 

26,34 

UT «oc 110,114 111,5 sqq. 

υἦλον 31,22 11,4 

ων 110,35 111,8 

μην 64,17. 28. 30. 35. 65,1. 9. 12. 24 

en 

υμηνύειν 7,8 58,24 87,10 

pj occ fortasse c. ind. 9,27 38,90 92,78]. 

μήποτε οὐ 11,13 49,8 56,6 79,90 μή- 

ποτε οὐδ᾽ ἂν φαντασϑείη 116,4 μήποτε 
οὐδὲ ὑπῆρχεν ἂν 104.2 

υ᾽ηχανᾶσϑαι 65,2 51,95 

υέχριπερ ἂν 

νιαίνειν. Plato 100,28 

μιγνύναι. pass. τινί 10,01. 88 80,24 94, 
80 ἃ]. ἐν παντὶ τῷ ὄντι μεμῖχϑαι τὴν 

ψυχήν 95,20 τὰ μιχτά (opp. τὰ ἁπλᾶ 

σώματα) 35,98 13,23 

μιμεῖσθαι 53,9 

ptpvfoxetv. μνησϑείς τινος 104,31 με- 

υνῆσϑαι 101,9. 17 102,1 

υῖξις (dist. χρᾶσις) 25,24 (coni. χρᾶσις) 84, 

uc 153 

29 (σώματος πρὸς σῶμα ἐστιν) 94,30 

Theophr. 102,29 108,28 

υἱσεῖν 10],8 

νη 18,116 99,8 

υνημονεύειν 101,2. 13. 102,4 sqq. 105,7 

Modi. Coniunctivus ἵνα aisüávrncat τῶν 

ὄντων χαὶ ἕχαστον ὅπως ἔχῃ γνωρίζῃ 

99,2. Optativus οὔπω φανερὸν εἰ δύναιντο 
εἶναι φύσεις ἄλλαι τοιαῦται 48,5 εἶεν 

EET. M , , , Ε αὐτῇ χατὰ φύσιν αἱ ἀντιχείμεναι 16,5 

φέρεται ὅπῃ καὶ τύχοι 92,21 

potpa 103,5 

υόλις 60,6 68,96 11,29 107,9 
υιοναδιχός. ἀριϑμιός Xenocratis 91,4 

povác 21,2 48,99. Xenocrates 31,8 sqq. 

povayós. μοναχῶς τούτων 7j κίνησις 44,11 

υον ἡ 28,18 

υἱόνιμιος (φυτά) 123,13 ζῶα μόνιμα χατὰ 

τόπον 34,90 118,2 124,11 φύσεως μο- 

νιμωτέρας 92,98 

υἱόνος. μόνως 100,10 

p.óptov τοῦ ζώου 84,9 (σωμάτων) 90.1 544. 

(τοῦ χόσμου) 80,217 (τοῦ χρόνου) 18,24 

21.24 (τῆς ψυχῆς) 97,8 45,12. 21 99,92 

110,21.29 (dist. δυνάμεις τῆς ψυχῆς) 

117,2 (Opyawxóv, i. e. ὄργανον) 117,38 

pope, (coni. σχῆμα) 43,21 (coni. εἶδος) 39, 

16.35 46,91 96,24 cf. 39,12 40,35 95, 

9 (dist. εἴδος) 94,20 (coni. λόγος) 18,8 

(coni. τόπος) 89,30 (coni. φύσις) 3,95 

94,35 (coni. δύναμις) 18,14 (οἰχεία) 39, 

16 94,14 109,4 111,17 
υορφοῦν 40,11 43,11 92,19 99,23 115,92 

μουσικός (λόγοι) 20,17 (τέχνη) 84,28 ἡ 

μουσιχή 114,29 

poyÀóc 91,94 

υὐειν (τοὺς ὀφθαλμούς) 90,13 
υὖϑος 4,8 18,5 μὴ γελοιότερον ἡ τῶν μύϑων 

26,95 ([Πυϑαγοριχοῦ 23,39 

pota 92,24 122,6 

poxnc 6L,IT7 
υυχτήρ 62,24 69,16 75,283 16,19 

υυρεψικχός (τέχνη) 84,28 

υνὔριοι 10,90 
ούρμηξ 90,6 120,14 

υὖρον 68,25 
μῦς. τοὺς μῦς φασὶν ἐν Αἰγύπτῳ (αὐτ΄ 

μάτως γίνεσθαι) 26,29 
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Nac 41,28 15,20 sqq. 53,29 91,35 

ναυτιᾶν 98,22 

νεῖχος. Emped. 10,19 34,15 

vexpóc (σῶμα) 49,6 νεχρόν (opp. 

90,96 

νεχροῦν. νεχρωϑέντων τῶν ὀργάνων 28,11 

ζῷον) 

νέος. ἧττον οἱ νέοι τῶν πρεσβυτέρων 22,32 

παρά τινων .. 

τέρων 104,15 

νεύειν 78,85 

νεῦρον 14,1 34,9 

Neutrum. 

χαὶ νεωτέρων xai πρεσβυ- 

αὐτὸς μὲν δὴ ἄψοφον ὁ ἀήρ 64, 
22 γευστόν ἐστιν ὁ χυμός 11,5 ἡ αἴσϑη- 

Gl; ἐστι δεχτιχὸν τοῦ εἴδους 17,28 πολὺ 

βέλτιον ὁ νοῦς τῆς αἰσϑήσεως 112,25 
νηνεμία 9,81 65,20 

νήπιος 95,10 

νῆστις. Emped. 33,13 

νήφειν 22,91 

vtx&v 1,18 121739 

νοεῖν 4,23 15,14 49,17 87,14 89,22 al. 

περὶ τοῦ νοεῖν 94,5 sqq. (dist. διανοεῖσθαι) 

90, 24 sqq. (τι περί τινος) 118,10 τὰ 

νοούμενα 98, 20. 82 97, 81 

(τὴν χίνησιν ἀντὶ τῆς ἐνεργείας) 107,1 

116,21 νοητὸς χόσμος 11,28. 81 δυνάμει, 

ἐνεργείᾳ νοητά 98,2 99,2 

νοητά 114,9 ὁ νοῦς δυνάμει ἅπαντά ἐστι 

τὰ νοητά 91,20. 81 112,7 

νόημα 23,91 

νοήματα (syn. νοούμενα) 95,20 (dist. φαν- 

τάσματα) 116,22 (dist. φύσεις ὑφεστηχυῖαι) 
29,91 sqq. (τὰ χαϑόλου) 56,20 98,93 (τὰ 

ἁπλᾶ καὶ πρῶτα) 116,017 (xowd) 99,4 

τὸ τοῦ ἀνθρώπου νόημα 110,17 τὸ νόημα 
τὸ ἀπὸ τοῦ Σωχράτους 116,19 

νόησις. ταὐτὸν ὁ νοῦς τῇ νοήσει 20,31 ἡ 

νόησις ταὐτὸν τοῖς νοήμασι 20,32 (syn. 

νοῦς, δύναμις λογική, διάνοια) 88,15 (dist. 

φαντασία) 89,28 sqq. (dist. ἠρεμία, ἄνοια 

111,29 sq. (πραχτιχή, ϑεωρητιχή) 20,21 

(ἀδιαίρετος, ἀμερής) 110,19. 24 (τῶν με- 

intellegere 

^ ? [4 D 

τὰ x00 αὑτὰ 

οὐδὲν ἄλλο ὁ νοῦς ἐστὶν 7 τὰ 

ριστῶν, τῶν ἀμερῶν) 22,14 (τῶν ἁπλῶν 

ὅρων) 22,28 ἐνεργῶν (ὃ νοῦς) κατὰ τὴν 

νόησιν 99,21 

λογισμός Plato 111,24 cf. 25 

νομίζειν 72,15 105,9 οὕτω περί τινος 

124,85 

νόσος 93,90 

νουϑετεῖν. pass. 107,8 

νόϑος. 

I INDEX 

νοῦς. περὶ τοῦ νοῦ 94,7 sqq. (κυρίως) 119, 

27 expl. 89,88 sqq. (dist. αἴσϑησις) 94, 

94 sqq. (dist. φαντασία) 89,24 (dist. ὄρεξις) 

119,1 sqq. (dist. βούλησις) 113,26 Ὁ 

χαλούμενος τῆς ψυχῆς νοῦς expl. 94,27 

(ὃ δυνάμει, opp. ἐνεργείᾳ) 97,26 sqq. 98, 

15sqq. 105,23 sqq. 109,4 sqq. (ὃ χαϑ᾽ 

ἕξιν 98,25 100,2 Theophr. 107,30 sqq. 
(ὃ ποιητιχός, opp. παϑητιχός, χοινός) 91, 

8sqq. 10].1 534ᾳᾳ. 105,13sqq. “ἡμεῖς ὁ 

ποιητίχὸς νοῦς 101,1.9 102,6 103,16 

(ὁ χοινός) 105,22 sqq. 106,14 108,29 (ὁ 
πραχτιχός, Opp. ὁ ϑεωρητιχός) 49,8 114, 
osqq. 118,8. 31sqq. (ϑεῖος, dist. ἔνυλος) 
114,34. 36 115,8 Platonici 11,5 12,6. 

Anaxagoras 13,16 14,12 94,20 97,8 

voxct«wp 61,27 

Numerus. συμφϑαρέντος τῷ ἀμερίστῳ τοῦ 

υεριστοῦ xal τὴν μὲν οἰχείαν δύναμιν ἀπο- 

λεσάντων cet. 11,2 μέγεϑος xal σμιχρό- 

τῆς χοινὰ πασῶν ἐστὶ τῶν αἰσϑήσεων 12, 
26 πολλαὶ γίνονται ἡ μία 86,26 τὰ 

πάϑη μετρηϑέντα γίνονται ἀρεταί 107,15 
T τὰ χοινὰ ταῦτα οὐχ ὡς νῦν χοινὰ ὑπό- 
χεινται ἀλλ᾽ ὡς ἴδια 81.28 

γῦν 85,25 sqq. τὸ νῦν expl. 110,23 τὸ ἐν 

πλάτει νῦν (dist. τὸ ἀμερὲς νῦν) 110,98 sq. 

(ἀδιαίρετον) 111.19 sqq. 

νύττειν 17,31 

Ξανϑάς 81,87. 39 82,17. 25. 30 113,1 al. 

ξηραίνειν pass. 18,27 19,28 
ξηρός 41,22 51,28 10,6 12,20 
ξηρότης 76,95 114,24 125,16 

ξύλινος (᾿Αφροδίτη) 19,11 (κανών) 6,98 

ξύλον 1.86 16,23. 31 39,28 42,10 al. 

ξύμβουλος. Plato 106,21 

ξύσμα. τὰ ἐν τῷ ἀέρι xalobpsva ὥς φησι 

(Democr.) ξύσματα 9,14 65,21 

Ὃ. articulus totis enuntiatis praepositus 
6,16 101,27. 29. 30al. ἡ ὕλῃ γίνεται 

τοῦ ποιοῦντος τὸ πάσχον χυρίως 18,5. 
19,96 (contra ὕλη γιγνομένη τῷ εἴδει 

51,6 19,21. 32) 
ὄγχος τοῦ σώματος 238,16 μεριστὴ ὡς 

σῶμα εἰς ὄγκους 9,8 ἐν ὄγχῳ μὴ ὕφε- 

στῶσαν (φύσιν) 11,22 



VERBORUM 

ὅδε. τόδε τι 53,2 (opp. ἡ ὡς ὕλη οὐσία) 
39,7 (coni. σύνϑετον) 46,29 42,95 

ὁδός. τῷ xa" ὁδὸν μετιόντι 2,21 οὐχέτ᾽ 

ἂν αὐτοῖς ὁδῷ προβαίνοι τὸ εὔλογον 26,13 

ὁδούς 13,31 
ὄζειν 19.21 ὀδωδέναι 10,7 

ὅϑεν. ἐπανιτέον ὅϑεν ὁ λόγος 8,29 
ὀθόνη 19,2 

οἰακίζειν 118,90 

οἴεσυαι 101,37 102,31 103,19 120,18 
οἰχεῖν. ἡ ol«oupévr 91,5. 14 

olxetoc (opp. ἀλλότριος) 45,938 46,19 sqq. 

123,8 124,9 (opp. κοινός) 47,2 48,22. ἐν 

τοῖς οἰχείοις λόγοις 59,90 ταῦτα τῆς .. 

ϑεωρίας οἰχειότερα 4,10 — idoneus 17,93 

49,10 ot οἰχεῖοι /amiliares 101,15. οἰκείως 

ἔχειν πρός τι 41,2 

οἰχία 40,16. 24 95,1. 2 98,24 def. 7,34 sqq. 
οἰκοδομεῖν 96,5 

οἰχοδομιχός. ἡ οἰχοδομιχή 06,29 

οἰχοδόμιος 56,5 

οἴκοϑεν 29,16 (opp. ἔξωϑεν) 56,20 

οἶχος 60,26 

οἷος. τοιαύτην ἀρχὴν οἵαν .. δέχεσϑαι 18, 
92 οἷον quasi ὅ9,35 62,14 66,1. 8 18, 

22 scilicet 44,11 62,9 06,9 19,11 οἷον 

λέγω τὴν κόρην 85,10 λέγω δὲ οἷον 

χινήσεως 93,19 οἷός τε c. inf., οἷόν τε 

acc. c. inf. saepe. οὐ γὰρ οἷόν τε αὐτῷ 
χρῖναι 97,2 ὡς οἷόν τε 41,27 

οἰωνός. Emped. 35,14 

ὀλιγάκις 90,17 

ὀλίγος. ἐπ᾽ ὀλίγον 61,24 66,6 ἐν ὀλίγῳ 

χρόνῳ 00,0 ὅτι ὀλίγιστον ἔχουσα τὸ φεῦδος 
93,9 

ὀλιγωρεῖν 234,28 

ὁλόχληρος 21,24 (ζωή) 38,21 (αἴσϑησις) 

41.16 (δυνάμεις) 81,16 ὁλοχλήρως ἐφαρ- 
μόζειν 48,15 φϑείρεσϑαι ὁλόχληρα 50,23 

ὅλος. ἔμψυχον ὅλον δι᾿ ὅλου 40,26 59,94 

sim. 57,8 0(),11.8]: ὅλως 14,26 83,81 
87,29 saepe --- οὐδὲ ὅλως 124,32 

ὄμβρος 7,35 

ὄμμα 68,98 69,35. πρὸ ὀμμάτων ποιήσασϑαι 

88,31 
δὁμογενής 99,84 

ὁμοειδής 26,88 38,8 125,23 (τοῖς ἑαυτοῦ 

μορίοις) 36,6 38,12 τὸ σῶμα ὁμοειδὲς 

τοῦ ἀέρος τό τε ἐν ἡμῖν «al τὸ τοῦ ὅλου 
96,10 sqq. (πρός τι) 3,16 

ópotop.épeta. Anaxagoras 13,17 

δρατός 155 

ὅμοιος 33,4. ob μὴν ὁμοίως καὶ πρὶν μαϑεῖν 

aeque ac 95,16 

ὁμοιότης 29,99 4,2 91,26 (πρὸς τὸν ϑεόν) 

107,2 χαϑ᾽ ὁμοιότητα 66,16 

ὁμιοιότροπος. ὁμοιοτρόπως 11,20 

ὁμοιοῦν. τοῖς ἐναντίοις ὁμοιοῦσϑαι 80,0 

ὡμοίωται 06,39 

ὁμολογεῖν 18,6. 17 
ὁμόσε χωρῶν 18,17 

ὁμοῦ 42,19. 20 

δυιώνυμος (αὔξησις) 41,94 (γένεσις, dist. 
ἄλλον τρόπον) 41,97 

τέρων οὐχ ὁμώνυμον 45,8 ὁμωνύμως 42, 
24.25 43,2 

ἐν τοῖς ὀνείρασι 90,1 expl. 

τὸ ζῆν ἐπ᾽ ἀμφο- 

ὀνείρατα. 

ib. sqq. 

ὀνειροπολεῖν 14,7 19,6 94,20 

ὀνινάναι. οὐδὲν ὀνήσει 5,12 

ὄνομα. χρῆσϑαι ἐφεῖται ὥς τις βούλεται 

τοῖς ὀνόμασι 18,92 sim. 26,24 28,26 52, 

11 56,2 οὐ πρὸς τοὔνομα τοῦ dptüp.o0 

μαχόμενος 81,2 φανερὸν ἐκ τῶν ὀνομά- 

των 44,00 ἐχ τῶν ὀνομάτων χομψεύονται 
14,22. 24 οὐχ εὐποροῦντες τῶν οἰχείων 

ὀνομάτων 608,19 cf. 61,18 67,28 συν- 

τρέχει τὰ ὀνόματα χαὶ τὰ πράγματα 68,22 

óvop.iGerv 18,31 40,835 61,14al. xal ἔστε 

' «ai ὀνομάζεται 59,18 

ὄντως. τὰ ὄντως εἴδη 8,20 

ὄνυξ. ὄνυχες 19,91 80,24 

ὀξύνειν 18,8 

ὀξύς. τὸ ὀξὺ τῷ σχήματι 66,5 (ὀσμή) 68, 
25 (ἦχος) 66,12 τὰ ἄγαν ὀξέα (γευστά) 

11.1.1. 72,6 ὀξὺ ὁρῶντας 80,94 

ὀξύτης 12,28 18,2 

ὁπλίτης 15,15 

ὄπωπα. Emped. 33,7 

ὅπως. οὐχ ὅπως ἂν dxpt(éocepov ἑωρῶμεν 
ἀλλ᾽ οὐδὲ ἂν ἑωρῶμεν ὅλως 62,17 

οὐχ ὅπως χατὰ φύσιν. . ἀλλὰ 22,26 

ὁπωσοῦν 393,10 

ὁρᾶν (πρός τι) 118,96 (ὅτι) 118,22 (ec. part.) 

40,29 47,17 ἴδωμεν ἃ λέγει 108,16 ὅρα 

τί λέγει 106,1 

ὅρασις 17,95 48,14 58,4 ἡ ὄψις ὅρασις 
58,22 ἡ τῆς ὄψεως ἐνέργεια ὅρασις λέγεται 

84,17 τὸ ὁρατὸν πρὸς τὴν ὅρασιν λέγεται 

59,3 

ὁρατιχός 16,9 (ἐνέργεια) 49,25 (δύναμις) 
11,14 (ὄψις) 95,18 

ὁρατός. περὶ τοῦ ὁρατοῦ ὅ8,22 sqq. (dist. 
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τὸ χρῶμα) 59,1sqq. 61,38 (τὸ κατ᾽ 

ἐνέργειαν) 13,91. 39 (opp. τὰ κατὰ δύνα- 

μιν ὁρατά) 84,21 

ὀργανικός 43,9 (μόριον) 117,8 τὸ πρός 

τι ὀργανιχόν 49.2 πᾶν τὸ ζωῆς μετέχον 

ὀργανιχὸν 42,8. 27 sqq. 

σχευασμένος 40,98 

ὄργανον (τεχνιχόν) 42,26 musica 66,17 

(σῶμα) 47,4 1,11 94,92 (τὰ πρὸς τροφήν) 

51,9 (τῆς ἀναπνοῆς) 66,95 (τῆς αἰσϑήσεως, 

αἰσϑητικά) 1,19 80,15 (i. q. αἰσϑητήριον) 

04,29 55,1 62,21 105,9 saepe cf. σωμα- 

τιχός 

ὀργή. def. 7,26. 90 sqq. 
ὀργίξεσθϑαι 29,9 

ὀρέγεσυαι 17,92 47,21. 33 50,10 53,12 al. 
ὀρεχτός (τέλος) 119,4 τὸ ὀρεχτόν 11,18. 

931 119,6: 94 

ὀρεχτιχός (ζῶον) 121,19.20 ἡ ὀρεχτιχή, 

eius partes 41,128 τὸ ὁρεχτιχόν 117,18 
119,39 (opp. τὸ φευχτιχόν) 118,21 

ὄρεξις 45,28. 46,1 4,16 119,8 sqq. 120,5 
sqq. al. (τῶν ἀλόγων, τῶν λογιχῶν) 121, 

90sqq. (τῶν ἀτελεστέρων ζώων) 122,6 sqq. 

(πᾶσα ἐπ᾿ αἰσϑήσει καὶ φαντασίᾳ) 117,33 

(gione; dist. διανοητιχή) 113,23 sqq. 
ὀρθός. δύο ὀρθάς (sc. γωνίας) 98,28. 29 

(δόξα) 88,18 (νοῦς, ὄρεξις) 119,11 ὀρϑῶς 

51,1 52,28 600,21 al. 

ὁρίζειν 62,94. med. 5,13 41,20 48,22. 36 

111,16 ἡ ψυχὴ κατὰ δύο ὥρισται δυνάμεις 
110,26 

ὁρισμός 2,12sqq. 93,97 22,14 32,15 44,2 

(dist. ἀπόδειξις) 22,29. (ἀρχὴ πάσης ἀπο- 

δείξεως) 5,19 

ὁριστικός (πραγματεία) 2,18 

ὁρμᾶσθαι 52,9 125,1 

ὁρμή: 17,28 67,9. 7. 24 118,13 121,35 
ὁρμητήριον 11,26 

ὄρνις 2,41 

ὕρος 8,96 14,80 20,28. 32 οἱ πρῶτοι ὅροι 
expl. 22,9 104,1 ὁ νοῦς ὁ τῶν πρώτων 

ὅρων 21,1 (οἱ ἁπλοῦ 22,28 80,25 τοῦ 

ζῆν ὅρον εἶναι τὴν ἀναπνοήν Demoer. 9,19 

ὁσ»ἄσθαι 69. 84. 95 69, 19 2.4 (τὰς 

ὀσμάς) 73,16 (dist. ὄζειν) 19,22 

ὀσμή 62,20sqq. 179,21.23 126,2 περὶ 

ὀσμῆς 617,26 sq. 68,19 sqq. 

ὅσος. τῆς τοιαύτης. Ψύχης 005 .. 17,28 

ὀργανικῶς χατε- 

expl. 27,15 

τὴν ἐπιφάνειαν καὶ ὅση ὕλη γεωμετρίας 

114,11 τετράδος ὅσος ἦν xai τοῦ ἐπι- 

I INDEX 

πέδου ἀριϑμιός 12,10 

εἰπεῖν 88,16 

ócGc. Hom. 7,6 

ὀστοῦν 13,97 33,9 42,11 84,24 al. 
ὀστραχόδερμις. 

ὄστρεον 44,29 

ὀστρεώδης 47,28 

ὀσφραίνεσθαι 69,14. 28 10,10 78, 29 

ὀσφρανθῆναι 19,14 ὀσφραντός 61,26 sqq. 

68,32 10,9 

ὀσφραντιχός. 

10,9. 10 76,38 

ὄσφρῆσις 51,99 6,91 68,28. 51 69,1 sqq. 
σφρητός 958,1 

ὅτι. διαφέρει τοσοῦτον τῆς ἐπιστήμης ἡἣ 

ὅσον τὰς διαφορὰς 

τὰ ὁστραχόδερμα 66,19 

πόρος τ0,ὅ (αἰσϑητήριον) 

e 

αἴσϑησις ὅτι 56,18 ἀκίνητος οὕτως, ὅτι 

62,15 διενηνόχασιν ὅτι 15,18. εἰ δὲ ὅτι 
, , ' , $3 54 ' * , ὀλίγον τὸ μεταξύ, οὐδὲν πρὸς τὸν λόγον 
14,18 88,94 

οὐ. οὐδείς, οὐδέποτε post εἰ 22,19 45,4 
52,91 

o94c. Hom. 51,39 

οὐδαμῶς 3,17 53,5 12,38 18,2 

οὐρά 38,10 
οὐράνιος (σώματα) 18,28 19,932 (σφαῖρα) 

121,95 
op Ἐν 

οὖς 54,28 62; 24 64,16 sqq. 

οὐσία γένος τῶν ὄντων 323,259 39,4 (τριχῶς 

ὕλη, εἶδος, τὸ ἐξ ἀμιροῖν) 39,4 406,21 (ὡς 

συντεθϑή) 39,92 (ὡς εἶδος) 40,3 (κατὰ τὸν 

λόγον) 40,92 πρὸς τὸ εἶναι xai τὴν οὐσίαν 

53,11 ὁ νοῦς οὐσία 29,81 (τοῦ ποιητιχοῦ 

νοῦ) 99,39 ταὐτὸν ἐπ᾽ αὐτῷ ἡ οὐσία τῇ 

ἐνεργείᾳ 100,6. 11 104,11. 21. 112,3 

οὗτος. τὸ ἐν φωτὶ ὁρώμενον τοῦτο χυρίως 
χρῶμά ἐστιν 62,95 

ὄφελος. οὐδὲν οὖν ὄφελος εἶναι τὰ στοιχεῖα 

τὴν ψυχήν 33,15 

ὀφθαλμός 42,98 43,24 54,23 sqq. 16,19 

81,8 90,13 (λίϑινος, γεγραμμένος) 493,2 

ὀφθαλμὸς ἥ τε χόρη καὶ ἡ ὄψις 43,19 
90,13 

ὀχετός 81,6 

ὄχημα Plato 19,34 

es expl. 42,38 43,24 περὶ ὄψεως 58,22 — 

62,58 (def.) 62,36 (τιμιωτάτη πασῶν τῶν 

αἰσϑήσεων) 93,25 (ἡ δυνάμει) 98,906 πᾶσαι 

αἱ τῶν ζώων ὄψεις 102,23. 25 

ὀψοποιία 84,29 

μων, di di αν. Ad- σιν... τὰ .ὦ-ὶ 



VERBORUM 

Πάϑημα 6,5 8,96 104,6 Plato 106,19 

παϑητιχός. νοῦς 101,4.5 102,16 105,28 

107,6 τὸ παϑητιχὸν ἐπ᾽’ αὐτοῦ οὐχ ὡς 

τὸ χινητὸν ληπτέον, ἀλλ᾽ ὡς ἐνέργειαν 

108,17 

πάϑος (χυρίως) 18,4 (τοῦ φυσιχοῦ σώματος) 

114,24 (τῶν αἰσϑητῶν, coni. ἕξεις) 116,2 

(ἀέρος, ὕδατος) 65,28 69, 834. (τῶν 

ὀφθαλμῶν) 61,20 (τῶν αἰσϑήσεων) 11,95 

(rijs Φυχῆξ) 2,29 5,92 1,1 9732 107,7 

(μετρηϑέντα γίνονται ἀρεταί) 107,15. expl. 

Stoiei 101,17 (τὰ πρῶτα, τὸ ἥδεσθαι τὸ 

λυπεῖσθαι) 67,11 (λογικόν) expl. 107,19 

τὸ πάϑος τοῦτο (sc. τὸ ἐξαπατᾶσϑαι) 87, 

34 τὰ ἐν πάϑει 108,5 

παιδεύειν 107,8 

παίειν 63,29 

παῖς 00,9] " 

πάλαι. πολλοῖς τῶν πάλαι 23,10 

παλαίειν 45,15 

παλαιός. τὰς τῶν παλαιῶν δόξας 8,89 οἱ 

παλαιότεροι 9,5 

παλαιστῆς expl. 45,15 (μέτρον) 121,26 

πάλιν. αὖ πάλιν 44,91 49,1 

αὖ 12,40 

πάλλειν 118,12 

παμμέγας 1,27 

πάμπολυ διαφέροντα 18,90 

χαὶ πάλιν γε 

πάμπολυς. 

πανσπερμία Demoecr. (τῶν ἀτόμων) 9,11 

πανταχόϑεν 64,0. 1 

παντάπασι 8,90 9,16 11,21 saepe 

παντελής (νηνεμία) 9,31 (σχότος) 04,1 xav- 

τελῶς 6,10 18,28 22,28 al. 
πάντη 64,14 65,91 76,25 

πάντως 11,31 15,32 16,22 saepe 

παρά. λέγουσι παρὰ τὰ λίαν ἐναργῆ 35,7 

μαλαχωτέρα ἡμῶν ἣ σὰρξ παρὰ τὰ λοιπὰ 

ξῶα 68,11 

τοιαύτην ἀναπνοήν 95,18 

121,11. 14 

παραβάλλειν 11,20 32,23 102,8 103,22. 
35 106,1 

παράβολος. 

ἄτοπος) 96,2 

παράγειν creare ᾿(ἡ φύσις 6,9 193,11. & 

ἐτέραν αἴσϑησιν παρὰ τὴν 

παρὰ μέρος 

τῶν παραβολωτέρων ἐστί (syn. 

τοῦ ἑνὸς οὐδὲν ἂν ἕτερον παραχϑείη 12,17 
25,26 

παραγίνεσθαι 56,18 102,32 106,12 

παράδειγμα 17,30 65,81 (τῶν πίστεων 

ἀσθενέστατον) 25,91 

παρουσία 151 

παραδειχνύναι 66,2 

παραδέχεσθαι 86,16 104,20 
παραδηλοῦν 5,28 

παραδιδόναι 91,99 105,983 
περὶ ψυχῆς 94,38 παραδοϑεῖσα (ἱστορία) 

14,26 

παράϑεσις (ψιλή) 14,99 

ἁφή 14,36 

παρακαλεῖν 1,24 

παραχεῖσϑαι v. παρατιϑέναι 

παραχολουϑεῖν 68,27 

παραδεδομένα 

^ , 

χατὰ παράϑεσιν 

παραχούειν τῆς δυνάμεως τοῦ λόγου 6,12 

παραλαμβάνειν 92,9 101,6 105,15 med. 

8,7 

παραλλάξ 121,13 

παράλογος. ἄτοπόν τι xal παράλογον 236,1 

παραμένειν 81,94 92,15 983,27 

παραμυϑία explicatio 12,25 

παραπέμπειν 59,24. 26 62,29 sqq... 64,20 

65,5. ἡ 

παραπλήσιος 19,9 48,21 50,5 75,1 

nÀnciíos 13,930.33 20,25 45,94 al. 

παραρρέω. τὸ ὕδωρ εἴπερ εἰς τὸ οὖς παραρ- 
ρυείη 64,39 

παρασχευάζειν pass. 98,18 

παρασχευή 39,8 

παρασχοπεῖν 96,19 

παρα- 

Ἐπαρασυνθϑεωρεῖν 114,27 

παρατείνειν. παρατείνεσϑαι ypóvo 10, 28 

(τῷ διεξόδῳ τῆς λέξεως) 110,20 

παρατιϑέναι med. 107,90 108,8 παραχεῖ- 

σϑαι (7| ψυχὴ τῷ σώματι) 40,21 παραχεί- 

pevoe (τροφή) 123,15 (ἀήρ) 61,26 (ἀλλή- 

λοις, dist. χιρνάμενα) 60,15 

παραφέρειν. παρηνέχϑησαν (τινός ?) 101,96 

παράφρασις 116,24 126,22 

παρειά Hom. 7,7 

παρεῖναι 39,12 40,31 60,22 92,4 al. 

παρέλχειν. ζήτησις οὐ παρέλχουσα 18,19 

παρεμπίπτειν 14,15 

παρεμφαίνειν med. 11,351 94,22 

παρέρχεσθαι. χρόνου παρεληλυϑότος 109,21 

παρεληλυϑότα (opp. παρόντα xot μέλλοντα) 

118,16 τὰ παρελθόντα 118,17 

παροξύνειν. μηδὲν παροξύνεσϑαι 7,11 

παρορᾶν 9,22 46,28 103,1 (ἀπορία) 14,18 

(᾿Αναξαγόρας) οὐχ ὀρϑῶς διδάσχειν ἡμᾶς 
παρεώρα 97,11 

παρουσία 84,1 59,29 60,8 expl. 60,22 

variae significationes 60,15 sqq. (coni. 

δύναμις) 62,2 (opp. στέρησις) 68,92 
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παρυφιστάναι. ταύτης τῷ ἑνὶ παρυποστάσης 

τῆς φύσεως 12,21] 
πᾶς. ἐχ πάντων γὰρ τὰ ϑνητὰ τῶν στοιχείων 

394,16 τὸ πᾶν 51,6. 1 87,29 121,97 

πάσχειν. 

τοῦ ἀλλοιοῦσϑαι 56,8 sqq. (κυρίως) 18,5 

19,21 (μὴ κυρίως) ὅ4,10 (τὸ χοινῶς λε- 

γόμενον) ὅ6,39 (coni. διατίϑεσθαι) 46,29 

(coni. μεταβαλεῖν) 52,17 (coni. κινεῖσϑαι) 

54,5 sqq. (dist. ἐνεργεῖν) 55,0. 16 cf. 92, 

21 (coll. ποιεῖν) 54,16 sq. 71,4 τὸ ai- 

σϑάνεσϑαι πάσχειν πῶς ἦν 79,9 (αἱ αἰ- 

σϑήσεις) 75,18. 25 11,84 544. (ἡ γεῦσις) 
11,38 (ὃ ἀὴρ ὑπὸ τοῦ σχήματος) 124,56 

τοῦτο πέπονθε χαὶ ὁ λόγος eadem causa 

est 95,10 πάσχειν πρός τι ratio intercedit 

1,14 55,9 
παύειν τινά τινός 121,94. med. 41,5 (τινός) 

53,5 92,14 (c. part.) 92,9 

παχὺς (ἀήρ) 60,19 (στοιχεῖον) 80,22 

παχύτης τοῦ ὀργάνου 68,9 
πεζός. τὰ πεζά 61,91 80,34 (coni. τὰ ἔν- 

a.a ζῷα) 66,97 

πείϑειν. πίστει ἕπεται τὸ πεπεῖσθαι 90,23 

πειϑώ 90,29 

πεῖνα def. 41,91 

πειρᾶσϑαι 1,9 2,12 38,95 108,15 al. 

πεῖσις 65,26 92,20 116,20 

πελάζειν 183,10 71,1. 124,2 

πέλασις πρὸς τὸ νοούμενον 21,6 

πέλεχυς 92.20 τὸ πελέχει εἶναι 42,20 

πεντάς 20(,29 

πέρας 8,21 64,8. 36 86,22 al. πάσης νοή- 

σεώς ἐστι πέρατα 22,21 (coni. λόγος) 51,24 

περί. ὁ περὶ τὸν λόγον μόνον 8,1. 6 περὶ 

τὸ τοιοῦτον σῶμα ἡ αἴπσϑησις 12,13 δύ- 

vapíc τις περὶ τὴν ἀλήϑειαν 10,52 ἐπὶ τῆς 

ψυχῆς . . καὶ τῶν περὶ ταύτην δυνάμεων 

103,14 

περιάγειν εἰς μίαν νόησιν 109,10 
περιβλέπειν. περιβλεπτέον 80,0 
περιεῖναι (τῆς φύσεως τοῦ πράγματος) 2,22 

(τῆς ἐπιρροῆς ἡ ἀπορροή) 26,92 

περιέχειν 17,6 20,13 58,90 65,10 90,8 

τὸ περιέχον 9,20 60,29 

περιϊέναι 16,25 

περιιστάναι. εἰς τὴν αὐτὴν χαλεπότητα ὁ 

λόγος περιίσταται 2,23 

περιχαλύπτειν Plato 35,56 

περιχάρπιον 42,11 expl. 12 

περιχεῖσθϑαι 74,8 92,19 

δύο τρόποι τοῦ τε πάσχειν xal, 

I INDEX 

περιλαμβάνειν 41,16.21 48,19 49,9 δῖ, 

25 al. 

περιμένειν 54,18 70,8 82,26 

πέριξ. τὸν πέριξ ἀέρα 60,10 

περιορίζειν 4.9 

περιπατεῖν 17,95 

περιπίπτειν 22,12 119,92 

περιπλάσσειν 183,9. 20 

περιποιεῖν med. 50,18 (ἑαυτῷ) 50,14 (τὸ 

τέλος) 119,1 

περιπτύσσειν. περιπτυγείς 92,17 

περισχοπεῖν 99,10 

περιτείνειν 19,2 
περιτορνεύειν Plato 106,18 107,25 

περίττωμα. τὸ σπέρμα περίττωμα τῆς 

ἐσχάτης τροφῆς 52,6 

περιφαν ἧς. περιφανῶς 46,2 

περιφέρεια 86,20 121,16 

περιφέρειν 22,1 

περιφορά 21,7 22,10 
περίφραγμα 69,90 
περιφύειν. περιεπεφύχει 19,10 
περιχεῖν. περιχέχυται 12,1 περιχεχυμένος 

(ἀήρ) 13,52. 15 (ὑγρότης) 11,98 15,1 

περόνη 121,12 

πέσσειν 53,83 πεπεμμένη τροφή 52,21. 29 

πέψις 52,8 523,94 
πηγή καὶ ἀρχὴ πάσης χινήσεως 7) ψυχή 2,9 

ἡ καρδία πηγὴ τῆς ϑερμότητος 66,98 
ὥσπερ ἐχ πηγῆς 86,939 81,0 

πηδάλιον 55,90 

πήδησις 21,18 

πηροῦν. μὴ χολοβοῖς μηδὲ οἷον πεπηρωμένοις 
81,5 οἱ πηρωϑέντες τὰς ὄψεις 90,4 

πήρωμα 50,7 118,5. 6 

πηχυαῖος. τὸ πηχυαῖον λευχόν 21,1] 

πῆχυς 121,25 
πιϑανός. εὔλογον xai λίαν πιϑανόν 19,1 

πιϑανῶς 12,21 14.117 πιϑανώτερον 124,95 

πιϑανότης. πιϑανότητα ἔχει 19,92. 24,21 

25,25 
πιχρός 68,20. 24 71,39 72,5 82,24 sqq. 

116,2 (ócp.at) 68,21 

πίναξ 89,19 

πιστεύειν 9,33. 19,80 90,23. 91,14. ἐκ 
τῶνδε πιστεύσειεν ἄν τις 80,4 

πίστις. τῶν πίστεων ἀσϑενέστατον τὸ παρά- 

δόξῃ ἕπεται πίστις, πίστει 

δ᾽ ἕπεται τὸ πεπεῖσϑαι 90,22 

πλανήτης 121,36 

πλάσσειν. 

δειγμα 25,91 

M] , , ^ τὸ ἀγόμενον xal πλασσόμενον 

S A. LL ce 
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40,10 τὸ σῶμα ἐπιτηδείως πλασσόμενον 

47.1 δύσχολον χαὶ πλάσαι 81,94 οὐδὲ 

πλάσαι βουλομένοις ῥάδιόν ἐστιν 10,2 

πλάτανος 89,20 

πλάτος. τὸ ἐν πλάτει νῦν (opp. τὸ ἀμερὲς 

νῦν) 110,95 

πλατὺς 63,13. 28 

πλατύτης 63,15 
πλεῖν 6.22 πλευσεῖται 6,19. 20 

πλεοναχῶς 50,26 14,22 
πλεονεχτεῖν 1,12. τῇ ἁφῇ . . πλεονεχτοῦμεν 

τὰ ζῶα 68,9 

πληγή 63,10 sqq. 67,18 

πλῆθος 1,7 3,10 99,21 (ὑφ᾽ ἑνὸς περι- 
εἰλημμένον) 111,12  Platonicorum 11,22 

12,17 

πληϑύνειν 12,21 
πλήν quamquam 53,22 68,18 95,1 

πλῆξις 92,27 
πλήρης 35,29 

πλησίος 90,12 

πλήττειν 63,6. 32. 36 64,30. 39. 65,1 saepe 

πλίνϑος 17,96 49,16. 23 

πλοῖον 49,90 

πλωτήρ 15,20.21 

πνεῦμα 18,28 60,23 91,35 126,4 (αἰσϑητικόν) 

64,29 (τὸ πρῶτον, πρώτως αἰσϑητιχόν) 

87,4 86,32 (τοῦ αἰσϑητιχοῦ) 87,6 (τὸ 

πρῶτον τῆς ψυχῆς) 68,15. 11 (χοινὸν 

ὄργανον πάσης αἰσϑήσεως) 19,11 (τὸ ἐν τῇ 
püvryo 64,11 

πνεύμων 60,96 

ποδιαῖος (ὁ ἥλιος) 91,8. 14 

λευχὸν 21,17 

ποιεῖν. τὰς τῶν ποιούντων ἐνεργείας (opp. 

ὃ πάσχων) 46,25 med. (τὴν χρίσιν 125,8 

(ἀντιλήψεις) 10,19 13,94. 14,21 (πρὸ 

ὀυμάτων τι) 88, 581 Theophr. ἀεὶ τιμιώ- 

τερον τὸ ποιοῦν τοῦ πάσχοντος 108,21 

ποίησις 65,21 

ποιητής. οὐδὲ τοῖς ποιηταῖς ταῦτα ἄδηλα 
1,6 Alexander ποιητὴς τοῦ χρόνου &v- 

ὕρωπος 120,18 

ποιητιχός (τέχνη) 96,26 (ἀρχή) 99,26 
v. νοῦς (ἄλλου ὁμοίου) 53,12 (coni. χινη- 

τιχόν) 84,5 Theophr. (coni. αἴτιον) 108,21 

ποιχιλία 93,11 

ποιχίλος. ποιχίλως 116,12. 22 

ποιότης 14,20 18,5 21,1 δῦ, 35 saepe 

(πρῶται) 10,21 (φυσιχαί) 8,23 

πολέμιος 114,1 

τὸ ποδιαῖον 

πραχτιχός 159 

πολιτικός. πολιτιχῶς (opp. φυσιχῶς) 29,99 

πολλαχῶς 42,11 64,94 

γόμενα (opp. τὰ μέρη) 48,25 

πολλοστός 88,2 

πολυδύναμις 2,19 31,91 
πολυχέφαλος 89,11 

πολυμερής 2,14 97,14. 30 

πολύς. διὰ πολλῶν ἀποδέδειχται 60,18. τὰ 

πολλά 63,97 ὡς τὰ πολλά 88,22 πολύ 

διάφορον 00,35 ἐπὶ πολὺ 38,4. 10 09,18 

66,6. 9 61,20 
φιλοσόφῳ 10,94 πλείω διενήνοχεν 119,94 

διὰ πλειόνων 14,94. ἐπὶ πλεῖστον 124,94 

πόμα 10,28 

ποππύζειν 61,0 

πορεία 119,8 

πορεύεσθαι 121,15 

πορευτιχός 81,17 (χίνησις) 117,98 (ζῶον) 

123,4. 15. 124,21 

πορίξειν. γένεσις ἐχ τέχνης πεπορισμένη 

50,8 med. 129,0. 16 

πορισμός 123,91 
πόρος (coni. φλέβες) 70,1, ὃ (τῶν (xov, 

τῶν μυχτήρων) 62,24 (ὃ διὰ τῶν (rov) 

65,2 85,10 (ὀσφραντιχός) 10,5 (διὰ τῶν 

μυχτήρων) 15,22 

πόρρω 923,20 πόρρω παντάπασι τοῦ καὶ 

νομισϑῆναι στοιχεῖα 99,29 

τοῦ πάσχειν ἐστίν 90,20 

στερήσεως 112,2 
πόρρωϑεν 90,18 128,8 124,22 τὸ πόρρωϑεν 

χαὶ ἐγγύϑεν 14,28 (τοῦ συνεχοῦς ποσοῦ) 

1121 
πόσος. 

τὰ πολλαγῶς λε- 

οὐδὲν πλέον πρόχειται τῷ 

πορρωτέρω 

πορρωτάτω 

πόσα τὸν ἀριϑμόν 117,5 
ποσός. ἡ τοῦ ποσοῦ ϑεωρία 114,22. 20 

εἰς τὸ ποσὸν συντελεῖν τῷ ζώῳ 40,28 

πρὸς τὸ ποσὸν εἶναι 52,12 πάντα τὰ 

ποσά 111,10 ἐν τοῖς ποσοῖς 121,24 (τὸ 

συνεχές) 11,20 (opp. τὸ διωρισμένον) 111,11 

τὸ χατὰ ποσὸν ἀδιαίρετον (opp. τῷ εἴδει) 
110,15 

rotapóc 17,28. 18,12. 13. 27 

ποτός. τὸ ποτόν 11,298.28 

11,25 (χοινὸν ἁφὴς καὶ γενέσεως) 11,28 

ποῦς 119,12 τὰ ἐν ποσὶ σώματα 19,91 

πρᾶγμια (opp. ὀνόματα) 68,23 
πραγματεία 1,7 2,16 (ὁριστιχή) 2,19 (ἥδε) 

1,9 (ἡ προχειμένη) 8,32 

πραγματεύεσθαι περί τινος 1,16 περί τι 8,5 

πραχτιχός (νόησις) 22,21 (διάνοια) 119,4 

V. νοῦς (μέρος τῆς φιλοσοφίας) 2,1 

χυρίως ποτόν 
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πρᾶξις 93,33 (dist. νόησις) 119,1. 2 
πράττειν. πραχτός 118,9 120,30. 39 

χτέος 118,90 122,19 

πρᾶ- 

πραὔνειν. τὸ πραὔνεσϑαι 17,2 
πρεσβύτης 104,27 πρεσβύτεροι 22,93 104, 

15 
πρίειν 43,16 54,25 

πρίσις 49,14 

πρίων 39,26 43,11. 19. 54,95 
προάγειν εἰς τὸ ἐφεξῆς 39,25 (εἰς τὸ οἰχεῖον 

τέλος) 1293,11 (εἰς ἐνέργειαν) 56,19 94,9 

98,22 103,24. 31 cf. 60,1 99,1 

προαγωγή 99,10 

προαιρεῖν med. 5,13 19,14. 26 33,9 56,28 

88,97. 39 103,13 

προαισϑάνεσθαι 124,22 

προβαίνειν. οὐχέτ᾽ ἂν αὐτοῖς ὁδῷ προβαί- 

νοι τὸ εὔλογον 90,19 

προβάλλειν 28,13 89,11 121,12. (ἑαυτῷ 

τὰ φαντάσματα) 114,2 intr. 25,20 med. 

15,0 93,3 100,9 

πρόβλημα 1,7 3,21 19,21 

προβολή. τῶν φαντασμάτων 28,15. 19 

προγενής. προγενέστατον (coni. χυριώτατον) 

94,28 

προγεύεσϑαι 12,] 

πρόδηλος. ἐν προδήλῳ 30,23 

προδηλοῦν 5,22 

προδιορίζειν med. 8,98 
πρόδρομος. (τοῦ βασιλέως) 106,13 (νοῦς) 

105,90 (ἄνϑος) 105,91 

προεντυγχάνειν 49,19 

προεξάλλεσθαι 21,90 
προέρχεσϑαι. προελϑεῖν εἴς τι 49,4 

τινός 98,10 100,36 

προηγεῖσϑαι. προηγούμενος 88,93 120,5 
(αἴσϑησις, opp. κατὰ συμβεβηκός) 81,39 

προηγουμένως omnino 29,4 (opp. χατὰ 

ἄχρι 

συμβεβηχός) 36,91 81,24 88,14 (opp. 

ὡς σύμπτωμα) 123,24 

προήκειν. ὃ λόγος προήξει 14,98 
προϊέναι 93,11. 12 “(ἡ φύσι) 100,33 

προϊών φησι (Θεόφραστος) 108,11 προϊόν- 
τες διαχρινοῦμεν 88,16 101,5 (ὃ λόγος) 

49,97 47,9 49,35 54,9 58,24.26 85,8 

(ἡ μέϑοδος) 2,10 (αἱ ἀποδείξεις) 114,27 

(ταῦτα εἰς ἄπειρονλ 83,18 (ὃ νοῦς) 109,7 

£x τοῦ δυνάμει εἰς ἐντελέχειαν sim. 16,29 

56,4 92.22 99,894 

προιστάνει med. (πρόσωπον) 20,5 τῆς 

δόξης προεστηχότες 20,8 

I INDEX 

προχάλυμμα 69,92 
προκατέχειν 12,9 

προχεῖσθαι v. προτιϑέναι 
προκινεῖν 19,12 

προλαμβάνειν 62,28. 29 in disquirendo | 

5,8. 4. 1.21. 85. praecedere 88,29 98,12 t 
προλέγειν 108,1 110,21 τέως προείρηται | 

91,32 προειρημένος 39,18 45,26 94,3 

vaticinari 5,11 

πρόοδος 5,28. 120,32 (ἐπ᾽ ἄπειρον) 22,24 
προοίμιον ἱχανὸν τοῦ τί ἣν εἶναι 5,18 : 
προορᾶν 123,8 med. 83,18 ἢ 
προπηδᾶν 21,90 

πρός. πρός τι categoria 33,23. 25 τὰ πρός 

τι 4,96. τὰ πρός τι πρὸς ἄλληλα 119,6 
τὸ πρὸς ἡμᾶς σαφές (dist. τὰ πρὸς τὴν 

φύσιν) 48,95 πῶς ἔχει πρὸς ἡμᾶς dist. 

πῶς ἔστι 68,1 δυνάμει οὐχ ἅπαντα πρὸς 
ἅπαν 15,12 83,0 ἡ τροφὴ πρὸς τὸ Ép- 

ψυχόν ἐστι 252,93 αἰσϑητὸς πρὸς τὴν 
ἁφήν 14,17 

προσαγγέλλειν 123,9 

προσάγειν 02,289 63,26 121,27 med. 79, 
13.9 ϑέα τὸν λόγον εἰ μὴ προσάγεται 13, 
21 

προσαγορεύειν 13,17 53,23 59,13 

προσανέρεσθϑαι 52,28 

προσαποδειχνύναι 125,1 

προσαπορεῖν 30,5 

προσαποφαίνειν med. 82,12 

προσάπτειν 22,9 

προσαριϑμεῖν 119,31 

προσαρμόζξειν 112,4 

προσβιβάζξειν 107,3 
προσγίνεσϑαι 2,91. 8,12 44,35 93,6 99, 

18 
προσδεῖσθαι 3,95 8,10 11,16 15,25 al. 

προσδιδάσχειν 88,1 

προσδιορίζξειν 23,25 

προσδοξάζξειν 90,30 113,5 

προσεῖναι 19,4 47,17 67,8 

προσεννοεῖν 109,25 110,8 113,10 

τινί 17,38. 112,33 

ροῦντι μᾶλλον ἢ διδάσχοντι) 90,98 (ὑπο- 

γραφῇ ὁ λόγος) 49,32 
προσέχειν 120,21 εἶδος τοῖς x49" ἕχαστον 

προσεχόμενον 3,90 
προσεχής. προσεχέστερον ἐξημμένα 1,23 

προσηγορία 68,8 

προσήχειν. (ἑτέρᾳ αἰσϑήσει) 72,99 82,11 

89,9 ἄλλος λόγος καὶ προσήχων μᾶλλον 

προσεοιχέναι. (ἀπο- 
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1016.. 61,22 προσήχει c. inf. 1,6 8,27 ἃ]. 

προσῆχεν 94,10 
πρόσϑεν. δέδειχται ἤδη καὶ πρόσϑεν 40,5 

μυχρῷ πρόσϑεν ἐδόχει 81,14 

προσϑήκχη 32,29 41,94 

xpociévat. δόξα προσιοῦσα ἐγγὺς τῇ φύσει 

τῆς ψυχῆς 20,4 

προσὶέναι med. 18,9. (opp. ἀποσχευάζεται) 

41,20 
προσχρίνειν pass. 52,10. 21. 24 

πρόσκχρισις 52,20 

προσλαμβάνειν 18,26 31,14. 67,81 al. 

προσνέμειν. παντὶ τῷ ὄντι xat ἔργον τι 

προσνενέμηται 6,10 

προσνοεῖν 109,18 113,4 

προσοιχοδομεῖν. Plato 106,18 

προσπηδᾶν 17,21 

προσπίπτειν 7,9 63,15. 93. 64,8 174,21 

19,19 

προσποιεῖν. οὐ προςπεποίηνται (syn. ὠλι- 

Ἰώρησαν 94,29 

προστιϑέναι 9,7.10 14,20 65,22 saepe 

ὅταν προσϑῶμεν τῇ ἐντελεχείᾳ τὴν πρώτην 

41,15 

προσυπολαμβάνειν 18,99 
προσυφαίνειν. Plato 11,15 20,23 107,26 

προσφέρειν 124,32 

προσχρῆσϑαι 97,17 100,8 124,12 

πρόσωπον. ἐπιφανὲς ἐν φιλοσοφίᾳ πρόσωπον 

20,4 
πρότασις 12.9.11 22,25 102,32. 88  ópto- 

góc τῆς προτάσεως 48,15 ἐν τοῖς [Περὶ 
τῶν προτάσεων v. ind. loc. Arist. 

πρότερος. τοῦ λόγου πρότερον 919 οἱ 
πρότερον 238,94 οἱ πρότερον φυσιολόγοι 

84,18 χαϑάπερ χαὶ τὸ πρότερον εἶπον 
19,9. τὸ πρότερον ἔχειν 106,11 

τερον «ai ὕστερον 57,12 120,11 τὸ τῇ 

φύσει πρότερον (opp. τὸ πρὸς ἡμᾶς πρό- 

τερον) 49,93. (τῷ χρόνῳ, opp. ἁπλῶς) 

M , 

τὸ προ- 

99,50 sqq. (χρόνῳ, opp. φύσει καὶ τῇ 

τελειότητι) 166,9. 11 
προτιϑέναι. ὃ προὐϑέμεϑα 14,16 117,21 

(c. inf) 14,4 74,21 προχεῖσϑαι (τῇ αἰ- 

σϑήσει) 49,83 cf. 14,99 (τῇ διανοητιχῇ 

ψυχῇ) 119,14 (τῷ φιλοσόφῳ) 16,94. προ- 

χείμενος (ϑεωρία) 2,0 (πραγματεία) 8,92 

ἐπὶ τὰ προχείμενα ἐπανιτέον 120,9 
προτρέχειν 105,33 113,21 

προυπάρχειν 98,20 55,88 56,1 81,17 

122,28 

Comment. Arist. V 3. Themist. de anima. 

bo — 161 

προὐπεῖναι 55,25. 89,24 
προὐποβάλλειν 49,6 med. ib. 21 81,16 

προὔργου (coni. ἀναγκαῖα) 5,2 

προφανής. προφανῶς 42,24 

προφέρειν med. 110,21. 29 

npoyetptGery med. 50,1 56,22 95,15 

πρόχειρον. 2,0 6,15 12,34 109,2 προχειρό- 

τατον εἰπεῖν 88,10 

προωϑεῖν pass. 65,36 
πρῶτος. τὰς πρώτας δυνάμεις xad ἃς Ep- 

ψυχα λέγεται καὶ ζῶα 45,19 (ὄψις, ἀχοή 

cet.) 87,1 sqq. v. πνεῦμα --- πρώτως 44,27 

58,29 119,6 saepe 

(coni. χυρίως) 87,7 

πτερωτός 89,12 90,26 

xctm(vóc 67,81 

πτῶσις (grammatice) 116,23 

πυγολαμιπίς 60,9 

v0p 51,12. 17 sqq. 54,31 78,3 80,19 sq. 

115,26 (ἀεὶ ἄνω) 16,9 (τρέφεται ὑπὸ 

τοῦ ὑγροῦ) 51,94 οἱ ἐκ πυρὸς εἶναι λέ- 

γοντες (τὸ ϑεῖον σῶμα) 125,29 anima 

Heraclito 13,27 17,8 

πυραμίς 11,37 
πυρεῖον 105,177 

πύρινος 13,25 125,3 

πυρώδης 51,4 59,6 61,13. 16. 19 

πῶλος 53,83 

πώς — πώς 4,25—28 86,8.9 99,24 108, 

923 Sq. 

[4 , Y ἣ πρώτως αἴσϑησις 

toc. 00 μὴν aotóv γε τὸ ἔργον 2,1 

ῥᾳδίως 19,24 95,1 
à 

ῥαπίζξειν 63,25 

ῥᾳστώνη. ταῦτα οὐ πολλὴ ῥᾳστώνη διιδεῖν 

29,0 
ῥεῖν. πῦρ ῥέον ἀεί Heracl. 13,28 

ῥηγνύναι. ῥηγνύμενοι λίϑοι 19,16 

ῥῆμα 101,18 
ὑῆσις. | 102,9 30,97 108,6. 16 105,17 

109,1 αὐτὴν τοῦ φιλοσόφου τὴν (otv 

29,22 
ῥητός. ῥητῶς φησίν 105,94 

ῥίζα 31,96 42,9 44,16 51,7. 10 

ῥιζοῦν pass. 51,2 

δίς 114,13. 14. 16 

bor) (συνεχὴς χαὶ ἄπαυστος) 18,15 (ἄπαυ- 

στος τῶν σωμάτων) 115,21 

1 



162 ῥοπή 

ῥοπή. δύναμις χριτιχὴ τῆς ῥοπῆς 80,11] 
ῥοπαὶ τῶν στοιχείων Emped. 51,1 cf. 14 

Σάλος 64,28 

σάρκινος 16,14 

σάρξ 33,8 40,17 176,8sqq. 85,6. 9 96,12 al. 

σαφήνεια 29,28 

σαφής 4,24sqq. 58,0 63.35 

γίνεσϑαι τῆς ἐν τοῖς πράγμασιν ἀσαφείας 

19,8 τοῦ σαφοῦς ἔνεχεν 14,33ϑ ἡμῖν 

σαφῇ (opp. τῇ φύσει) 49,91 cf. 49,18 

σαφέστερον διοριστέον 41,25 

σέβεσϑαι. Plato 106,23 

σείειν pass. 63,18 

σεισμός 89,11. 118,12 

σελήνη 19.32 

σεμνός. οὐδὲν σεμνὸν ἣν διελέγχειν 20,2 

σημαίνειν 42,97 61,10 120,21] (ὄνομα) 

88,117 τῆς σημαινούσης φωνῆς τὸ σημαι- 

νόμενον διαστῆσαι 111,1 τὸ σημαινόμενον 

significatio 89,21 56,89 (τὰ ἁπλᾶ xoi 

ἀδιαίρετα, ὅσα ἐν ταῖς χατηγορίαις διώ- 

ρισται) 109,5. 10. 18. 112,14 

σημαντιχός. ψόφος 67,9 (φαντασία) 67, 

25 

σημεῖον punctum 11,94 21,82 sqq. centrum 

121,16 {τοῦ γλυμματος) 124,31.38 — 

σημεῖον τοῦ... τό 65,24 6'7,17 τοῦτο 

σημεῖον τοῦ. . 67,96 94,11 107,16 ὅτι 
. σημεῖον τό . . 12,15. ὅτι . . σημεῖον" 

ἐὰν γάρ 62,8 σημεῖον δέ, ὅτι 68,12 118,6 
σημεῖον δὲ τό 71,96 σημεῖον δέ" ὁ γάρ 

116,3 117,95 πότερον... 7, .. οὐχ ἀχρι- 

βεῖ ἄν τις χρῷτο σημείῳ ἐκ τοῦ 72,98 
σήπειν. ξύλα σεσηπότα 61,18 

σιγή 01,10 

σίδηρος 19,22 39,28 42,22 al. (ἀμόρφωτος) 

43,10 
ctp óc 96,33 114,13. 15 

σιμιότης expl. 114,16 

σιωπὴ 111,22. 28 

σχεδαννύναι 34,23 

σχέδασις 65,8 (coni. φϑορά) 40,11 

σχέπασμα 1,94 42,11 65,11 

σχέπτεσθϑαι. σχεπτέον 3,6 18,18 94,3 114, 

93 117,24 

σχέψις 2,17 9,1 σχέψιν ποιήσασϑαι 49,13 
σχιά 64,5. ἐν ταῖς σχιαῖς 64,1 

σχίδνασθαι 87,19 

σαφεστέρους 

I INDEX 

σχληρός 51,21 34.35 68,16 12,20. 81 al. 
σχληρότης 13,3 

σχληρόφϑαλμος. τὰ σχληρόφϑαλμα 68,2 
69,32 

σχληρόσαρκος (ἄνϑρωποι) 68,13 

σχοπεῖν. σχοποῦμεν νῦν ἐπὶ τῆς ψυχῆς εἰ 

15,26 σχύπει δὲ xol τοῦτον 15,21 

σχοπός. ὁ σχοπὸς ἐφ᾽ ὃν ἡ ϑεωρία καὶ ἡ 

ὄρεξις 118,95 

σχότος def. 59,92 60,20 (ἀόρατον, μόλις 

ὁρᾶται!) 71,6 68,96 cf. 83,23 111,21. 28 

ἐν Gxóvet, ἐν. τῷ σχότει 61,16. 37. 38 

62,1 

σχώληξ 23,37 90,8 92,25 

σμιχρομέρεια 123,12 

σμιχρότης. φωνῆς 72,28. 26 

σπείρειν 123,6 

σπέρμα 42,12. 13 48,1 56,15. (δυνάμει ζῶον) 

2,40 43,12 (περίττωμα τῆς ἐσχάτης τρο- 

φῇς) 93,l 
σπιϑαμιαῖος 21,17 

σπόγγος 63,3. 11 

σπουδάζειν 99,10 

ocdótov 111,7 

στάσις 81,22.24  (eoni. ἠρεμία) 27,20 

(πρὸς τῷ συμπεράσματι) 22,29 

στέλεχος 98,1 

στερεός 9,17 11,97 63,5 saepe 

στέρησις 60,20 61,7 (dist. παρουσία) 68,93 
(οἰκεῖαι τῶν αἰσϑήσεων) 11,8.9 71,23 

στερήσεως ἀντιλαμβάνεσθαι 115,1. στερή- 

σεις νοεῖν 111,34. κατὰ στέρησιν (coni. 

ἀφαίρεσιν) νοητά, αἰσϑητά 111,20 sqq. 

υνεταβάλλει ἐπὶ τὴν στέρησιν 56,11 (coni. 
ἀμορφία) 112,2 

στερίσχειν pass. 29,14 122,35 125,33 

στιγμή 6,925.39 21,9. 10. 31,15 86,19. 21. 

233 96,6 110,6 111,13 sqq. 

στιλπνός 64,4 68,91 

στοιχεῖον 34,19 69,5 14,21 122,36 123,6 

πάντα 1, στοιχεῖα 7| ἐχ στοιχείων 34,18 
(τὰ πρῶτα) 92,27. 82 76,34 (τὰ ἁπλᾶ) 

80,16 125,5. I7 éx τῶν στοιχείων τὴν 

ψυχὴν εἶναι 33,1 sqq. (xà τέσσαρα) 81,12 

(φυσικὰ μέν, οὐ ζῶντα δέ) 41,33 cf. ἡ 

ζωὴ ἀμυδροτέρα ἐπὶ τῶν στοιχείων 115,34 

στόμα 42,1. 9 

στρατηγός 906,92 

στρουϑός. χατάγαιος 38,11 

στρυφνός 12,6 

σύ. adversarium adloquitur 20,92, 234 
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συγγένεια. πρός τὶ 17,19 11,6 12,29 14,9 
283,26 (coni. χοινωνία) 23,28 

συγγενής 1,23 2,24 13,6 105,33 

συγγράφειν 100,20 

συγχάμνειν 30,10 

συγκατάϑεσις 16,21. 26 89,9. 20 (λογιχή) 

90,24 

συγχατατιϑέναι med. 89,1. 6. 22 

συγκεῖσθαι v. covctüévat 
συγχεραννύναι. συγχεχρᾶσϑαι χυρίως expl. 

11,1 sqq. 

συγχεφαλαιοῦν τὰ λεχϑέντα 115,11 med. 

106,27 pass. (ὃ λόγος) 12,1 

συγχινεῖν 19,2 

σύγχριμα 11,8 

συγχρίνειν (dist. διαχρίνε) 10,31 

σύγχρισις. ἐχ τῆς χατὰ τὴν φιλίαν συγκρί- 

σεως Emped. 34,14 

συγχεῖν 10,171 συγχεχυμένη φαντασία 122,11 

συγχεχυμένως 109,33 

συγχωρεῖν 14,11 18,28. 96. τ 22,8 saepe 

συζυγία 58,29 
σύζυγος 96,13 
συχῆ 93,20 

συχοφαντεῖν 20,6 39,17 

συλλαβή 110,26 
συλλαμβάνειν 1,86 9,88 54,28 88,91 99, 

29 114,12 
ἕν 54,39 μορφὴ συνειλημμένη τῇ ὕλῃ 

96,6 

συλλέγειν med. 98,7 pass. 99,4 

συλλογισμός 20,26 22,29 121,81 

συλλαγχάνειν. (ὃ ἐπιστήμων) τὰ ϑεωρήματα 
τῆς ἐπιστήμης συνειληχώς 95,14 

συμβαίνειν (αἴσϑησις ἐν τῷ κινεῖσϑαι) 54,5 

(τινί τὸ 114,13. (c. inf.) 8,4 34,13 58,7 

82,10 (περί x) 2,29 85,9 (cum acc. c. 

inf.) 63,39 85,31 al. 

τοῦ λόγου 125,11 

συνειλημμένον καὶ ὥσπερ 

τὸ συμβαῖνον éx 

τὸ συμβεβηκός expl. 

58,12 χατὰ συμβεβηχός 85,25 90,88 

120,8 ἃ]. (διττὸς ὁ τρόπος) 81,95 (Ορρ. 

προηγουμένως) 36,32 81,20 τὰ xa αὑτὰ 

συμβεβηχότα τινί 5,4. 6 

συμβάλλειν med. εἴς τι 41.398 πρός τι 5, 
8.14 66,31 

συμμετρία 71,20 18,21 19,11 

σύμμετρος (διάστημα) 51,21. 23 

ϑετρον 109,16 
συμπαραϑεωρεῖν pass. 112,13 

συμπαραλαμβάνειν 9,1 

συμπαρασχοπεῖν 96,90 

τὸ GÓp- 

163 δυναισϑάνεσϑαι 

συμπαρατείνειν 122,22 συμπαρατεινόμενος 
τῷ ὀνόματι 110,24 

συμπαρατηρεῖν 58,4 

σύμπας 8,21 68,9 69,14 al. 
συμπάσχειν 80,10 89,15. 18 104,26 

συμπαταγεῖν 66,25 

συμπεραίνειν. med. 121,29 
συμπέρασμα 12,9 20,36 22,29 44,8. ὅ 

122,19 

συμπεριάγειν 19,21. 121,35. 97 
συμπεριλαμβάνειν. pass. Theophr. 107,96 

συμπίπτειν. μηδενὸς φοβεροῦ συμπίπτοντος 

1,14 

συμπλέχειν 98,22 (pass. 7) ψυχὴ πρὸς τὸ 
σῶμα) 19,19 (εἰς τὸ αὐτὸ χίνησιν καὶ 

áptüp.óv) 89,12 (τὰ δύο εἰς τὴν ἀπόδοσιν 

τῆς ψυχῆς) 12,90 (pass. ὅροι τοῖς παϑή- 

μασι τοῦ σώματος) 8,96 (pass. δόξα xal 

αἴσϑησις) 91,6 logice (ὃ νοῦς) 113,16 

116,12 
gupmÀoxf. δόξης καὶ αἰσϑήσεως 90,28. 33. 

39 91,4 logiee 116,15.16 τὰ xacá 
συμπλοκὴν λεγόμενα χαὶ νοούμενα 116,10 

σύμπτωμα. (τῶν ἕνεχά του) 123,29 ὡς 

σύμπτωμα (opp. προηγουμένως) 129,25 
συμφανής 14,14 πολλαχόϑεν ἐστὶν συμ- 

φανές 19,22 

συμφέρειν. τὸ συμφέρον 121,27 

συμφϑείρειν 11,2 101,29 

συμ φοιτᾶν 86,93 

συμφυής 53,28. 80 04,10. 17. 28 saepe — ἀὴρ 

συμφυὴς τῇ μήνιηγι 65,16. 24 

συμ φύρειν. συμπεφυρμένον 112,13 116,2 

σύμφυτος. (δύναμις τῆς ψυχῆς) 13,6 Theophr. 

102,26 108,25 

νίας Plato 20,17 

συμφωνεῖν 83,5 103,19 

συμιφωνία. ἐν ψόφοις 84,27. 34. (φϑόγγων) 

25,10 (χορϑῶν) 18,29 

φωνίαν ἄγειν 24,11 

σύμφωνος 102,11 (ῥήσεις) 102,9 (δόξα, τινῦ 

35,39 91,9 σύμφωνα ἂν ἑαυτῷ λέγοι 

103,17 (φοραῦ Plato 20,17 293,18 

συμψεύδεσθαι 99,8 

συνάγειν 9,20 52,930 108,36 110,2 (τὰ 

γένη καὶ và εἴδη) 11,9 (τὸ ὅμοιον ἐν τοῖς 

ἀνομιοίοις) 95,11 

συναγωγή 9,21 
συναϑροίζειν 4,2 56,21 

συναιρεῖν 22,4 συνελόντι εἰπεῖν 67,21 

συναισϑάνεσθϑαι 41,26 81,26 83,24 118,14 

ἘΠῚ 

αἴσϑησις σύμφυτος ἁρμο- 

, , 

τἀναντία εἰς συμ.- 
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συναίτιος 94,30 συναίτιον (opp. xa9* αὑτὸ 
αἴτιον) 51,21 

συναληϑεύειν 93,8 
pass. 59,26 

logice 6,17. 19. 27. 81 

συναντιλαμβάνειν. med. 109,20 
συναπολαύειν. τινός 17,22 21,92 104,24 

(τινί) 93,6. (τινί τινος) 94,96 104,28 

συνάπτειν (τῇ κινήσει) 122,18 (τὴν ψυχήν 

se. τῷ σώματι) 28,24 intr. (πρός τὸ 20, 

28, 91. pass. 52,26 93,18 (coni. σὺυν- 

δεῖσϑαι) 107,92 (coni. cuviéva) 23,21 

συνημμένον logice 6,28 

συνημμένους Plato 20,12 

συναράττειν 65,29 

συναριϑμεῖν 51,17 

συναρμόζειν. pass. (λόγος λόγῳ) 115,27 

συναλλοιοῦν. 

συναναιρεῖν. 

χύχλους δισσαγῇ 

συναρτᾶν. Theophr. τί τὸ ὑποχείμενον ἢ 

συνηρτημένον τῷ ποιητιχῷ 108,29 

συνδεῖν. pass. 107,22 

σύνδεσμος 107,27 

συνδιαφέρειν. περὶ τῆς Ψυχῆς συνδιενέχ- 

ὕϑησαν 12,36 
Ἐσυνδιοιχίζειν. τοῖς μέρεσι τοῖς τοῦ σώ- 

ματος οὐ συνδιῴχισται τὰ μέρη τῆς Ψυχῆς 

91,35 

σύνδρομος 95,22 

συνείρεϊν. τὴν γένεσιν 59,14 

συνεισιέναι 18,1. 86 

συνεισφέρειν (syn. συντελεῖν) 21,253 

συνεκχρούειν 91,19 

συνεχτιχός 851,17 

συνεξαυαρτάνειν 93,19 

συνεξομοιοῦν. pass. 96,24 

συνεπίστασθϑαι 88,5 

σύνεσις 22,1 104,1 (opp. ἄγνοια) 34,12 

συνεφέλχειν. med. 7,29 90,31 114,21 

συνέχεια 50,19 

συνέχειν 34,28. 51,12 (coni. ἑνοῦν sim.) 

91,9 sqq. 34,21 

συνεχής (ὡς μέγεϑος, ὡς ἀριϑμιός) 21,1 

(μέγεϑος ἅπαν) 20,21 96,833 111,6 (κίνη- 

σις) 10,217 17,16 (pof) 18,15 (κατάψυξις) 

67,91 v. ποσός --- (ἀὴρ ἀέρι) 64,19. 25. 91 

65,11 συνεχῶς 13,92 98,6 (coni. ἀεί) 

42,5 115,9 

συνήϑεια (κοινή) 45,14 (ὀνομάτων) 14,23 

συνήϑης. συνηϑέστερον τὸ πάδος τοῦτο τοῖς 

ζώοις 87,33 

σύνϑεσις 40,24 90,4 (τῶν μελῶν) 109,12 

(coni. λόγος) 33,11. 16 sqq. 96,11 (τῶν 

I INDEX 

ἐννοημάτων) 109,11 (dist. διαίρεσις) 109, 

81 544. συνϑέσει (opp. χατὰ διαίρεσιν) 

2,20 
συνϑήχη. συνϑήχῃ (dist. φύσει) 61,11 

συνἱέναι (τὰ λεγόμενα) 41,13 104,12 114,1 

(παρ᾽ ἑαυτῷ) 111,2 
συγκεραννύμαι. med. Plato 106,22 

τὴν Ψυχὴν 13,19 14,15 81, 

29 med. 12,835 (ποιότητα ἰδιάζουσαν) 

11,3. (τὰ ἄλλα ἐξ ἀναϑυμιάσεως) 19,21 

συστῆναι, 

συνεστάναι consistere (9,21. 39,91 19,19 

συνιστάναι. 

τὰ φύσει συνιστάμενα 51,23 

opem ferre τινί 1,4 οὐ συστήσεται εἰς τὸ 

ἕν οὔτε ὃ λόγος οὔτε ἡ ψυχή 31,20 
bd U Ν 

συνοδεύειν 91,1 

σύνολος 6,39 39,12 42,371 

συνορᾶν. ῥάδιον συνιδεῖν τοῖς βουλομένοις 

26,21 

σύνοψις. compendium 16,90 

σύνταγμα 1,5 

σύνταξις 103,12 

συντάττειν 80,11 117,17 119,18 

συντελεῖν. τὴν νόησιν 22,19.20 intr. 

102,2 conferre εἴς τι 40,28 

53,11 63,21 
pass. {11 

συντιϑέναι. τὴν ψυχήν 35,22 (1j σύνϑεσις) 
ἣν συντίϑησιν ἡ φιλία τὰ μέλη 109,12 

συντεϑεῖσϑαι 11.1  logice (opp. διαιρεῖν) 

30,937 99,6. 10 100,8 (ὃ νοῦς) 109,1 sqq. 
(e. inf) 109.80 (ei) 121,28 (7j μία αἴσϑη- 
σις) 82,94 --- συγχείμενος 39, 11. 81,12 

100,17.19 108,37 --- σύνϑετος (opp. 

ἁπλοῦς) 33,8 36,1.8 42,93 46,90 96, 
33 sqq. οὕτως ὡς συνϑετή (ἐξ ὕλης καὶ 

εἴδους) 39,32 ἐν τῇ συνθϑέτῳ οὐσίᾳ 

40,8 
σύντομος. 

108,9 
συντρέπειν. συνετρέπετο 59,29 87,31 

συντρέχειν 1,18 68,19 68,22 

82,8 
συνυπάρχειν 81,2 94,22. 38 

σύρειν 17,17. 38 

σύστασις constitutio (τῆς φυχῆς sim.) 11,17 

31,26 53,20 102,2 — (τοῦ μὴ φϑείρεσϑαι 
τὸν νοῦν) 230,9 (τοῦ λόγου τοῦ Ξενοχρά- 

τους) 32,25 

συστέλλειν 27,21 121,14 

σύστημα 31,12. 13 

ποιότης 10,28 

πρός τι 

συντήχειν. 

συντόμως καὶ βραχέως τῇ λέξει 

συνδραμεῖν 

σύστοιχος. 

mun διωδναι νων. 
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σφαῖρα 6,85 sqq. 29,7 69,95 (οὐρανία) 121, 

35 (Δημοκρίτου) 31,22 

σφαιριχός (σώματα) 31,22 

σφαιροειδής (ἄτομοι) 9,12. 19 13,13 20,1 

σφαῖρος. deus Empedoclis 34,14 

σφόδρα 74,18 τὰ σφόδρα αἰσϑητά 94,97 

σφόδρα νοητόν 95,9 σφοδρότερον 18,28 

94,38 

σφοδρός (πληγή) 63,24 (χυμός) 12,9 

σφοδρότης. διὰ σφοδρότητα πληγείς 65,1 

gapparyíc 57,5. 7 59,23 92,17. 35. 121,32 

σφύρα 54,94 

σχεδόν 2,8 3,25 10,9 saepe 

πλεῖστοι 106,30 

cy écte 60,22 

σχῆμα (9,11 124,36 xotvóv πλειόνων αἰσϑή- 
σεων 50,90 12,30 81,22 sqq. 82,36 93,14 

comparatur cum anima 29,(sqq. 42, 

16 sqq. 43,27 48,7 sqq. (φωνῆς) 12,29 
σχηματίζειν 20,27 51,6.8 

σχολή. ἄλλης ἂν εἴη σχολῆς 32,28 

χαὶ σχολῆς καὶ φροντίδος 108,36 

gd Cery 6,9 10.239 40,91 53,193.15 pass. 

(coni. ὁμοίως ἔχειν) 91,12 

σῶμα 60,17 76,93 80,15 (πρῶτα) 24,19 

(ἁπλᾶ) 35,839 36,4 (φυσιχάλ) 8,11sqq. 25,5 

41,30 expl. 39,25 (opp. τεχνῖχα) ib. 

(ὀργανιχά) 26,21 43,13. (αἰσϑητιχόν) 43,5 

(ἔμψυχον, opp. vexpóv) ib. (opp. ψυχή) 

36,10 40,4sqq. al. ὅσα τῶν ζώντων ἐξ 

ἀπλοῦ σώματος 122,90 123,1.95 expl. 

125,2 sqq. (τοῦ ὀφϑαλμοῦ) 423,1 (τὸ πέρμ.- 

πτον) 61,25 (ϑεῖα, οὐράνια opp. τὰ ἐν 

moct) 18,28 19,32 20,15 

σωματικχός (χίνησις) 17,9 (διάστημα) 22,2 

(αἴσϑησις) 160,32 (ὄργανα) 94,36 105,11. 

25 121,2 «4 σωματικά 97,17 σώματι- 

χῶς xweicüat expl. 29,15 (τρέπεσϑαι) 

51,6 
σωματώδης 15,9 

σωρός 62,29 109,9 

σωστιχός 29,99 

σωτηρία 129,95 

σχεδόν τι οἱ 

ἰδίας 

τῶν αἰσϑημάτων 92,30 
ταμιεύειν. med. (εἰς ἕτερον χαιρόν) 20,36 

ταράττειν 64,21 88,14 

τὸ γένος ἐν ᾧ ταχτέον τὴν ψυχήν 

τὴν ἐπ᾿ αὐτοῖς τεταγμένην (αἴσϑη- 

Ταμιεῖον. 

τάσσειν. 

23,95 

165 τεχνιχός 

ow) 81,21 
ἕχαστον τῶν αἰσϑητηρίων τεταγμένῃ 81,15 

τῇ μιᾷ (αἰσϑήσει) τῇ πρὸς 

ταυτόν. τὸ ταυτὸν ἐν τοῖς διαφόροις 98,12 

(opp. ἕτερον) 95,18 

ταὐτότηδ: Plato 11,9 

τάγα 49,80 49,21 62,5 al. 

ταχύς 66,11 (dist. τὸ ὀξύ) 66,10 ϑᾶττον 

66,18 

ταχυτῆς 60,20 63,28 

τείνειν. ἀπὸ τῶν μᾶλλον τεταμένων ὀξύ- 

τερος ἦχος 66,13 

τεχμήριον. ἱχανὸν τεχμήριον τοῦ .. τὸ 

19,91 τεχμήριον δέ: zat γὰρ 125,19 

τεχτονιχός. τεχτονιχή 8,16 99,14 

εεχκον ΟΦ 1 9.:99.}}Ὁ 

τέλειος. τέλειον εἶναι expl. 39,15 (opp. 

ἀτελές) 15,13 al. (ζῶα, ζῶντα opp. πηρώ- 

ματα) ὅ0,1 81,5. 7 124,10 (id. τελειότερα) 

48,2 49,7 al. (ἐνέργεια) 18,24 112,29.39 

(δυνάμεις) 81,16 (νοῦς) 98,21. 29 τελειό- 

τεραι ψυχαί 49,2 τὰ τελειότερα (opp. 

χαταδεέστερα) 10,90 

τελειότης 39,9. 20 56,12 59,34. 35 (coni. 

ἀρεταί) 2,1 (coni. ἐντελέχεια) 49,24 59, 

92 (coni. ἐνέργεια) 59,9. (opp. δύναμις) 

98,13 

τελειοῦν 55,91 57,10 60,16 pass. (ἡ φαν- 

 taGía ὑπὸ τῆς αἰσθήσεως, ἡ αἴσϑησις ὑπὸ 
τῶν αἰσϑητῶν) 92,21 (ὁ νοῦς) 94,9 97,25 

98,18 104,14 

veÀcle cate 21,28. 39,18 55,95 97,23 112,838 

τελεώτερος γίνεται νοῦς 95,18 

tE&Àeuctüv. clic τὸ 20,35 51,27 18:1: 10 79, 

28 82,2.138. 23. 28 85,30 86,20 

τελευτῇ 121,6. 8 

τέλος 105,92 114,30 123,12 

τέλος 50,12 ἡ τοῦ δυνάμει πρὸς τὸ τέλος 

ἀπὸ τοῦ τέλους ἅπαντα 

τέλεος. 

διττὸν τὸ 

προαγωγή 99,10 

προσαγορεύειν δίχαιον 89,22 

ἔργον, T) ἐνέργεια 49,21 118,93 διὰ 

τέλους 118,2 

τέμνειν 42,20. 29 11,88 18,2. 6.7 
τέρπειν 119,8 

͵ ^ 

τέλος τὸ 

τετραγωνισμιός. def. 44,4 

τετράγωνον 44,5 48,98 114,18 

tecpárouc 89,4 119,11 

tetpác. πρώτη 11,390. 36 12,12 

τέττιξ 66,19 

τέχνη 8,14 30,31 sqq. 56,25 84,28 100,8 8]. 

τεχνιχός. τὰ τεχνικὰ (dist. τὰ τῆς φύσεως) 

99,211 96, L.elóoz). 8,25. 98.291 



166 τεχνίτης 

τεχνίτης 8,20 34,25 99,22 

τε 15,16 43,92 54,5 91,32 99,4 116,28 

τηκτός 51,96 

τηρεῖν 31,28 92,85.87.40 93,2 (τὰς. bmo- 

ϑέσεις) 16,27 

ti89évat (i. q. λέγειν) 36,12 117,19 med. 

117,5 125,29 al. 

τίμιος 1,12 10,8 48,4 82,85 93,25 al. 

Theophr. 108,21 

τιμιότης 1,18 

τίς. τὸ τί δηλῶν 44,2 τὸ τί ἐστι xal τὸν 

ὁρισμόν 99,14 τὸ τί ἣν εἶναι cf. εἶναι 
τρμιητιχός (σχῆμα) 49,12 

τοιόσδε (ζῶον, opp. ζῶον ἁπλῶς) 41,9. 

τοιοῦτος. ἐν σώματι χαὶ σώματι τοιούτῳ, 

ΠΡ 46,94 
εἶναι τοιούτου 41,5 

λέγω δὲ. τοῦ δύναμιν ἔχοντος 

τὸ αἰσϑητήριον τὸ 

ὀσφραντιχὸν τὸ δυνάμει τοιοῦτόν ἐστιν 

10:972, 9; (c£ M, D) 

δυνάμει τοιοῦτον ἀλλὰ μὴ τοῦτο 94,15 

105,24 τὰ τοιαῦτα τῶν ζώων 118,5 

οἷον ὀσφραντόν 

τοιουτότροπος 92,20 

τοῖχος 40,16 

top. τέμνει ποικίλας τομάς 29,12 

τόνος 18,23 

τοπιχός (χίνησις) 16,21 

τόπος 44.14.15 «à ἐν τόπῳ 17,3.6 [τῆς 

αἰσϑήσεως 7| φαντασία) 91,16 

δῶν (ἣ ψυχή) 95,6 sqq. 

15,28 

τοσοῦτος. 

τόπος εἰ- 

disputationis 

τόπῳ cf. λόγῳ 

τοσοῦτον ἔστω δῆλον 59,91 58, 

211 ἐπὶ τοσοῦτον ἔστω δῆλον 61,94 

τρανής 115,93 

τραχὺς 96,20 12,20 

τραχύτης 64,10 72,21 

τρέμειν 89,15 

τρέπειν pass. (ἡ αἴσϑησις) 82,15 (σωματιχῶς) 

51,6 
τρέφειν 42,14 78,38 122,26 al. 

τρέχειν 45,15 109,24 

τριάς 21,9 111,12 (πρώτη) Platonicorum 

11,90. 35 12,10 

τρίβειν 105,17 

τρίγωνον 5,6 8,20 11,56 48,36 95,29. 30 

97,9 114,18 116,4 

τρίπηχυς. τὸ τρίπηχυ 05,28 
τριχῶς 40,20 

τροπή 78,4 79,29 126,5 

τρόπος 10,28 55,20.29 506,8 al. 

οὐ χρώματα ῥητέον .. 

ἅπερ ὴ 

ἢ ἄλλον τρόπον 

61,13. 81 εἷς ὁ τρόπος ἐφ᾽ ἁπάσης al- 

I INDEX 

σϑήσεως τοῖς ἔχουσιν αὐτήν 69,19 τρόπον 

τινά 11.14 

τροφή 69,13 117,33 120,15 123,5. 14. 26 a 

περὶ τροφῆς 51,27 sqq. (ἐσχάτη) 52,25 

93,0 τρία ἔργα τῆς τροφῆς 53,9 

τρυπᾶν 54,95 

τρύπανον 54,94 

τυγχάνειν. φύσεώς τινος τετυχηχέναι 92, 

98 (ὃ νοῦς τοῦ ὄντος) 112,16 (λόγου) 

27,9 (70,27 τὴν τυχοῦσαν (ψυχὴν) εἰς τὸ 

τυχὸν σῶμα ἐνήρμοζον 46,35 sim. 91,18 
πληγὴ οὐχ Tj, τυχοῦσα οὐδὲ τῶν τυχόντων 

63,11 πτύχον 3,15 9,7 

τύμπανον 63,26 

τύπος (χρυσοῦς) 71,91 (τῆς σφαγῖδος) 92,18 

(τῶν γρωμάτων) 65,5 (αἰσϑήσεως) 116,20 

(παρὰ τῆς αἰσϑήσεως) 99,7 τύπῳ (opp. 

ἀκριβῶς sim.) 49,91 48,94 53,95 

τύπτειν 63,28. 81 65,25 66,26. 27 61,18 

τυφλός 116,3 

τυφλοῦν. 

61,9 

τυφλώττειν 30,39 

ὁτὲ μὲν ὁρᾷ ὁτὲ δὲ τυφλοῦται 

ὑγιάζειν. ὑγιάζοι xol ὑγιάζοιτο τὴν αὐτὴν 

ὑγείαν 15,8 

ὑγιαίνειν. 51,52 57,29. (ἡ ἀχοή) 65 

διχῶς ᾧ ὑγιαίνομεν 46,14. 17 

ὑγίεια 15,9 46,14 sqq. 113,4. 5 

ὑγιής. λόγος μὴ τὴν ἀγωγὴν ἔχων ὑγιῆ 

6,11 

ὑγραίνειν pass. 71,33 78,27. 81 19,28 

ὑγρός 47,25 sqq. 57,28 12,20 6]. τὸ ὑγρόν 

(0,6. 14. 28 sqq. 82,24 eius qualitates 

10,94 (δυνάμει, ἐντελεχείᾳ) 11,1. 33 sq. 

(τὸ ἐπὶ τῆς χόρης) 65,7 

ὑγρότης 71,98 14,9 10,95 114,25 al. 

ὑδάτινος 125,3 

p ,29 

ὑδατώδης 51,94 

ὕδωρ. τὸ ἔλαιον ὕδατός ἐστι xal ἀέρος 5l, 
35 eius partes in videndo 59,12 sqq. 

65,4. 0 124,32 in audiendo 64,94. 91 in 

odorando 69,6. ὃ in sapiendo 70,24 sqq. 

in tangendo 74,9 sqq. ὕδωρ dist. ὕδατι 

εἶναι 95,35 sqq. 96,11 sqq. — anima se- 

cundum Hipponem 13,93 14,21 17,8 

ὕελος 59,18 

υἱός 58,0 82,8 sqq. 

ὕλη ignem alit 51,23 (γεωμετρίας) 114,11 Peu ov »zfe 



VERBORUM 

(dist. εἶδος, τὸ ἐξ ἀμφοῖν) 39,5 43,1 

(opp. εἶδος, λόγος) 1,92 sqq. al. εἴδει ὕλη 

τροφή 91,98 ἡ ὡς ὕλη οὐσία expl. 39,7 

(coni. ὑποχείμενον) 99,34. 806 77,94 (ἡ 

ὑποχειμένη) 1,26 ἃ]. ἀρχή τις ἦν καὶ ἡ 

ὕλη 71,23 (γενέσεως αἰτία) 115,20 τὸ 

ἄνευ ὕλης 112,29 τὸ πάσχον ὕλη τοῦ 

ποιοῦντος (8,5 19,86 (τὸ ὑγρὸν τοῖς 

χυμοῖς) 11,22 

ὑλιχός. ὑλικώτερον τὸ ὕδωρ (opp. εἰδιχώ- 

τερον) 51,98 τὰ ὑλιχὰ Theophr. 107,88 

ὑμήν 68,18 66,20 13,2. 4 15,3. 31 plur. 65,8 
ὑπαὶ Hom. 27,92 

ὑπαχούειν 107,8 

πάρειν 38,17. 19. 20 109,28. 29 al. (x«0? 

αὑτό) 17,22 

ὑπείδεσϑαι 37,25 

ὕπεστι αὐτῷ (τῷ νῷ) τὸ δυνάμει 

^ 

ὑπεῖναι. 

98,6 

ὕπέρ τινὸς — περί τινος 4,29 29,56 84, 

20 

ὑπερβάλλειν 11,16 77,25. 84,32 126,8 

ὑπερβολή (ορρ. ἐλλείψεις) 11,8 (opp. στέρησις) 

11,9 (r&v αἰσυητῶν) 11,12 18,19 125,97 

126,10 (τῶν ἁπτῶν) 126,8 (χρώματος, 

ψόφου) 126,1 τὸ καϑ᾽ ὑπερβολὴν ἀνάρ- 

μοστον 18,22 

ὑπεροχή 115,2 

ὑπερτείνειν 11,13 

ὑπερῴα 67,5 
ὑπεύϑυνος. 

ἢ τῆς φωνῆς ὑπὸ τῶν μὴ προαιρουμένων. 

19,25 

ὑπήκοος λόγῳ 10,34 

ὑπηρετεῖν τινί πρός τι 124,28 med. 7,17 

19,13 68,17 15,19 (πρός τι} 69,5 

ὕπνος 93,30 11,26 (otov ἕξις τις τῆς ψυχῆς) 

41,89 43,16  év τοῖς ὕπνοις 41,5. 7.21 

89,96 

ὑπνώττειν 90,8 

ὑπό. ἀπαϑὴς ὑπό τινος 34,5 52,6 τὰ ὑπὸ 

ὑπεύϑυνός ἐστιν ἢ τῆς δόξης 

τὴν γεῦσιν 16,26 

ὑποβαίνειν. ὑποβεβηχώς (opp. ἀμείνων) 
88,28 

ὑποβάλλειν med. (τὴν φαντασίαν) 88,36 

med. (τὸν δυνάμει sc. νοῦν) 99,936 pass. 

42,29 53,28 
ὑπογραφή 43,31 

ὑποδεής. τὰ ὑποδεέστερα 95,4 
ὑποδέχεσθαι 64,30 78,9 109,94 

ὑπόϑεσις. ὑποϑέσεσι ταῖς περὶ τῶν ἀρχῶν 

φαίνειν 161 

19,2. τηροῦντι τὰς ὑποϑέσεις ἐφ᾽ αἷς. 

ἐνοήσαμεν 20,37 πρὸς ὑπόϑεσιν 4.1 

ὑποχεῖσϑαι. v. ὑποτιϑέναι 

ὑπολαμβάνειν 18,97 98,12 36,4 46,32 saepe 

ὑποληπτέον 43,39 92.29 

ὑπολείπειν 17,8 

ὑπόληψις 89,20 expl. 88,30 (τοῦ χαϑόλου, 

τοῦ χαϑέχαστον) 129,15 

ὑπομένειν 28,4 94,12 99,36 (opp. ἐξαλλάτ- 

τεσϑαι) 100,12 

ὑπομιμνήσκειν 20,8 40,5 

8,11 39,7 46,21 91,15 

ὑπόμνησις. τὰ ἐφεξῆς ὑπόμνησιν ἔχει τῶν... 
32,96 

ὑπονοεῖν 10,26 11,23 13,6 15,7 30,36 97,9 
108,29 

ὑπόνοια. ταύτης ἔχεται τῆς uxovolac 19,34 

διδόασιν ὑπονοίας 20,8 

ὑπόστασις (οἰχεία) 120,20 

τὰ χαϑ᾽ ὑπόστασιν 

ὑπομνηστέον 

τῷ λόγῳ καὶ 
τῇ ὑποστάσει 8,91 

pi χεχωρισμένα 114,21 

ὑποτιϑέναι (ὡς ὕλην) 19,17 (τὴν δυάδα τῷ 

ev) 12,15 med. Jíngere 31,29 73,94 

ὑποχείμενος (φύσις περὶ ἧς πραγματεύεται) 

1,15 (πράγματα) 1,13 ὑποκεῖσϑαι (ὕλη) 

ὑποχείμενον (i.q. ὕλη, coni. ὕλη) saepe 

ὑποχεῖσθϑαι, τὸ ὑποχείμενον αἰσϑήσει 56,22 

81,26. 80 12,98 10,82 80,5 84,36 90,86 
(τῷ αἰσϑητῷ) 79,2 (φαντασίᾳ) 90,36 92, 

10 (δύναμις) 3,9 48,6 τῷ ὑποχειμένῳ 

91,20. 22 (opp. τῷ λόγῳ, τῷ τί ἦν εἶναι) 

4,19 59,1 86,7 113,25. 26 

ὑποφέρω pass. (ἐπί τι) 14,5 (eic οἵους λόγους) 

99,9 (εἰς τοιαύτην δόξαν) 9,29 

ὑφαίνειν 27,94 

ὑφαντιχός. ἡ ὑφαντιχή 24,3 

ὕφασμα (τῶν ἀραχνῶν) 17,27 

ὑφιέναι. τά ὑφειμένα (Opp. αἱ πρῶται 

ἀρχαί) 12,3 

ὑφιστάναι. τὴν ἀσώματον φύσιν. . ἅτε ἐν 

ὄγκῳ μὴ ὑφεστῶσαν 11,22 φύσεις ἐν τοῖς 

χαϑ᾿ ἕχαστα ὑφιστάμεναι 4,1. 4 χαϑ᾽ 
ἑαυτὸ ὑποστῆναι 91,0 110,98 114,19 

Φαίνειν. φαΐνεσϑαι c. inf. 41,25 44,32 al. 
c. part. 21,26 51,19 52,2 69,26 al. mé- 
φῆνε ὅτι 48,7 ἱχανὸν τὸ φαινόμενον xal 
1j φαντασία (opp. ἀπόδειξις) ὅ,11 τὸ φανέν 

121,27 παρὰ τὰ φαινόμενα 60,31 τὸ 



168 φᾶναι 

φανὲν ψεῦδος 88,40 — φαίνεσϑαι de mor- 
tuis 101,14 

φάναι. ᾿Δριστοτέλης οὐ πρός IAdcová φησιν 

ἀντιλέγειν 19,24 cf. 26,9 

οὐχ αἰσθήσει μόνον γνωρίζειν 81,11 92, 

24 al. φημὶ δέ explicative (i. 4. λέγω δέ) 

66,56 

φανερός. φανερόν 40,8 45,25 48,5 al. (ἔχ 

τινος) 44,36 47,5 49,12 al. (e. part.) 

19,18 τὰ ἡμῖν φανερά (opp. τὰ τῇ φύσερ 

49,98 φανερῶς 104,18 110,10 118,18 

φανερώτατα 40,15 

φαντάζεσθαι 89,10 90,4 91,27 109,94 al. 

φαντασία (χυρίως) expl. 89,29 sqq. def. 95, 

24 etym. 93,25 sqq. (dist. νόησις) 89, 

25 sqq. (dist. αἴσϑησις) 89,35 sqq. (dist. 

νοῦς, ἐπιστήμη) 90,15 sqq. (dist. δόξα) 

90,11 sqq. πολλάχις τὴν αἴσϑησιν φαντα- 

ἐπειδή φαμεν 

σίαν καλοῦμεν, πολλάκις δὲ xal τὴν νόησιν 

89,98 cf. 118,28 (πᾶσα 7) λογιχὴ ἢ αἱ- 

σϑητιχή) 121.20 5ᾳᾳ. 95,89 (αἱ ἀπὸ τῶν 

αἰσϑητῶν) 6,3 95,10 (ἁπλῇ) 121,90 (ση- 

μαντικὴ) 61,25 in brutis 88,27 90,24 

92,24 93,29 121,30 122,1 

φάντασμα 28,14 89,20 109,25 113,14 sqq.al. 

(τὰ ἐκ τῆς αἰσϑήσεως) 115,20 (dist. ai- 
σϑήματα, νοήματα) 116,9 sqq. 

φανταστιχός (δύναμις) 92,2.40 99,22 (ψυχή) 

100,90 τὸ φανταστιχόν 4,20 111,15 

φάος 93,26 

φάρυγξ 66,95. 96 61,2. ὃ 

φαῦλος 11,5 119,16 (ὀσμή) 69.1 (κρᾶσις 

τοῦ σώματος) 1,21] 

108,28 120,19 
, , Ν - n φέρειν. λέγω δὲ νοῦν ᾧ . . . , 

οὐ φαύλως 94,20 

οὐχ ὃν χατα- 

χρώμενοι φέρομεν xai ἐπὶ τῆς φαντασίας 

94,28 αἱ ταῦτα φέρουσαι τὰ πάϑη δυνά- 

μεις 120.1 φέρε ἴδωμεν 105,15 pass. 51, 

12565.29 99,26 

φεύγειν 69,13 79,3 113,1 sqq. 118,10 sqq. 

126,18  qeu*cóc 23,9 113,37 114,1 118,9 

QEU*TUXÓG. πὸ φευχτιχόν 112,27 

φϑάνειν c. part. 41,931 46,25 63,29 90,18 

φϑαρτιχός 11,26 11,26 

φθέγγεσθαι 19,28 

φϑείρειν 71,16.27.30 18,19 84,33. pass. 69, 

26 102,2 115,2 al. ὁ φϑειρόμενος νοῦς 

(i. q. φϑαρτός) 102,18 φῳϑαρτός (ζῶον) 

19,28 122,92 al. (eooc) 101,4 102,15 

105,14. 28 (vby ἁπλῶς ἀλλ᾽ ὥσπερ τὸ ἐν 

ὕδατι φῶς) 26,29 

I INDEX 

φϑίνειν 44,18 122,26 

φϑίσις 15,90 118,7 122,24 124,1 

φϑορά 17,9 55,35 122,23 1206,15 

φιλεῖν 101,8 

φιλία (opp. ἔχϑραι) 101,14 Emped. 10,19 

25,21 34,14 109,12 

φιλονιχεῖν περί τινος 18,56. (πρός τι) 28,21 

(c. in£) 18,31 49,11 52,16 110,28 

φιλοσοφεῖν 109,11. 28. 37 122,16 

φιλοσοφία. μέρη τῆς φιλοσοφίας 1,28 3,9 
ἐν φιλοσοφίᾳ 19,26 

σοφίας 11,18 

φιλόσοφος (ὃ πρῶτος) 8,91 ὁ φιλόσοφος 

i. e. Aristoteles v. ind. nom. 

ἐν τοῖς περὶ φιλο- 

φιλότιμος. φιλοτιμότερον ἀνέστραπται περὶ 

τὸν τόπον ᾿Αριστοτέλης 15,28 
φλέψ: plur. 42,7. 10 10,1 

φλοιός 42,10 

qA6& 17,23 18,11 

φοβερῶς 68,9 89,15 118,15 

φοιτᾶν (διὰ πάσης οὐσίας) 35,99 (διὰ παντὸς 

τοῦ σώματος) 45,81 (δι᾿ ὅλου αὐτοῦ) 

99,17 

φορά 15,90 51,13 63,10 

φορτιχός. εἰ μὴ φορτιχὸν εἰπεῖν 1.4 φορ- 
τιχῶς 13,93. 34 

φρίττειν 118,13 

φροιμιάζεσθαι 105,16 

φρονεῖν 19,28 56,4 

φρόνησις 506,4 68,11 88,19.32 118,90 xaxa 

φρόνησιν ὑπολαβεῖν 88,94 

φρόνιμος 68,10 

φροντίζειν. τινός 8,1 περί τινος 3,23 

φροντίς. (fj προχειμένη) 1.34 ἀξιον πολλῆς 

φροντίδος 4,12 ἰδίας xal σχολῆς ἐστὶ xal 

φροντίδος 108,80 

φυγή. (opp. ὄρεξις) 112,34 (opp. δίωξις) 

113,18 117,831 φυγῆς ἄξιον 118,12 

φύειν. τὰ φυόμενα 44,12. 2ὃ τῷ πεφυχέναι 

(coni. δυνάμει opp. ἐνεργείᾳ) 98,21 πεφυ- 

χέναι πρός τι 28,18 73,8 (c. inf.) 8,8 

15,21 91,39 saepe 

φυλαχτιχός 53,25 

φυλάττειν (i. 4. σώζειν) 53,25. (opp. ἀπο- 

βαλεῖν) 91,9 med. τι 9,2 65,8 118,4 

φύλλον 42,11 

φυσιχός. (σῶμα) 114,12. 20.28. 24 (ὕλη) 

114,21 ὃ φυσιχός 87,20 (dist. 6 διαλεχ- 

τιχός) 7,29 sqq. τοῦτο. . φυσιχώτατον 

ἁπάντων τῶν ζώων 80,6 φυσιχῶς 50,34 

φυσιολογεῖν. περὶ ψυχῆς 19,11 

8 

DE mM 



VERBORUM 

φυσιολόγος 84,20 
φύσις (οὐδὲν μάτην mote) 79,9 117,98 cf. 

6,9 118,3 123,11. 22. (ἀπεργάζεται) 39,25 

(ἐμηχανήσατο) 65,2 (ἐποίησεν) 80,19 

(τὰ σπέρματα ἀμφιέννυσιν) 42,12 

τῆς φύσεως γινόμενα 98,10 (dist. ψυχὴ) 

45,4 sqq. φύσει χρῆσϑαι (dist. ζῇν) ib. 

— τῇ οἰχείᾳ φύσει 64,26 μένειν ἐν τῇ 
αὐτῇ φύσει 52,711] (ἀφωρισμένη) 91,2] 

φαντασία ἧς φύσις ἐστί c. inf. 91,98 χοι- 

τὰ ὑπὸ 

νῆς τινος φύσεως χεχοινηχέναι 59,17 διὰ 

τὸ μηδ᾽ ὅλως τῆς φύσεως εἶναι τῶν ὁρα- 

τῶν 68,95 ἐπομένως τῇ φύσει τῇ τῶν 

πραγμάτων 48,18. ἄλλας φύσεις σωμάτων 

(i. q. ἄλλα σώματα) 59,18 ταύτης τῆς 

φύσεως (se. Ψυχῆς) 35,10 (ἄλλαι τοι- 

αὖται) 48,5 (ϑειότεραι) 44,389 (γενιχή) 

48,14 (coni. οὐσία, opp. τὰ συμβεβηχότα) 

2,28 (eoni. μορφή) 2,94 ἡ αὐτοῦ (sc. 

τοῦ νοῦ) φύσις (i. q. οὐσία) 99,94 τῇ 

φύσει τῇ παρ᾽ ἑαυτοῦ 100,9 — φύσει (τῇ 
φύσει, χατὰ φύσιν) ν. βίαιος, πρότερος, 

σαφής, συνθήκη, φανερός. 

φυτεύειν 38,2 123,6 

φυτόν 38,9 46,96 48,91 τὰ φυτά 35,5 87, 

936 38,2.24sqq. 41,99 51,6 78,25 sqq. 

19,17 115,34 117,9.35 122,27. 33 123, 

230 124,10 135,20 126,19 

φωνεῖν 63,959. 66,15. 20. 28 

περὶ φωνῆς 66,15sqq. def. 67,22 

φωνῆς σχῆμα 12,29 (coni. τοὔνομα) 29,16 

110,29 (κοινή) 48,26 

φῶς 63,59 83,23 93,27 103,22 sqq. 34 116, 

11 def. 26,12 59,9.32 60,11 (dist. ἥλιος) 
26,12. 20 

φωτίζειν 60,7. 9. 26 61,26 sqq. 

, 

φωνή. 

Χαλεπός (ὁ λόγος) 30,90. 32 χαλεπόν c. inf. 

4,11 48,21 92,5 103,20 

χαλεπότης 2,16. 23 
χαλχεύειν 56,5 

χαλχευτιχός. ἡ χαλκευτιχή 8,15 24,4 506, 

28 99,14 

y*«ós 40,23 56,29 63,5 98,25 99,14. 16 

yaXxocómnoc 56,5 99,16 

χαλκχοῦς 6,98 63,18 171,91 

χαραχτήρ 82,19 

χαραχτηρίζειν 9,92 96,1 

χωρίς 109 

χείρ 91,94 

χιτών 19,5 

χυτντον 09,19 

χιών 59,81 85,22 109,28. 29 

χόανος. Emped. 89,12 

χολή 82,29 113,2 

χορδή 18,23 

yopuysiv «t τινί 26,1 27,1 12,20 

χορηγός (ὃ ϑεὸς, 
φωτός) 103,23 

χρεία. τινός 21,5.26 602,11 83,16 

τὴν χρείαν μόνην 67,96 sq. 

χρέμπτεσθαι 61,7 

χρῆμα. πάντα χρήματα — Anax. 19,20 

χρήσιμος. πρός τι 2,99. 84 5,3 

χρόνος expl. 120,7 

60,25 

ρετός, ἀδιαίρετος) 110,8 sqq. 

(προσεννοεῖν) τὸν χρόνον 109,19 sqq. 110,5 

113,10 χρόνου αἴσϑησις 120,10 sqq. 

χρυσός 5,5 170,90 

χρυσοῦς 57,5 {1,51 

χρώζειν. τὸ κεχρωσμένον 51,92 

χρῶμα 54,25 517,20 sqq. 124,17 saepe περὶ 

χρώματος 58,29 sqq. (def) 59,5 cf. 61, 

19,36 (χυρίως) 61,35 (dist. ὁρατά) 61, 

98 χρώματι εἶναι 61,36 

(ὄργανον ὀργάνων) 115,28 

τῶν ὄντων) 99,25 (τοῦ 

πρὸς 

, - ἐν χρόνῳ κινεῖσθαι 

ἐν χρόνῳ ἑνί 85,21. 20. 29 (διαι- 

προῦνο εῖν 

ἡ τοῦ γρώμα- 

. toc ἐνέργεια ἀνώνυμος 84,17 (τὰ δυνάμει) 

98,96 (τοῦ πυρός) 62,4 

χρωματίζειν 59,36 pass. perf. 59,19 83,26 

y9wós expl. 47,95 10,94 (γευστόν) 71,5 — 
'(,18 51,24 60,95 sqq. 68,6 sqq. 70,14 sqq. 

11,28 sq. 12,1sqq. al. 

χώρα. (coni. τόπος) 17,25. 99. χώραν ἔχειν 

συυβεβηχότος, ὑποχειμένου, ἄρχοντος 99, 

27.96 40,4 87,8 

χωρεῖν. 

(σῶμα διὰ σώματος) 00,11 

χωρίζειν (i. 4. διακρίνειν) 90,19 100,56 pass. 

38,28 41,1" 43,26.29 45,29 sqq. 54,97 

13,90 114,19 al. χεχωρισμένος xa^ ὑπό- 

στασιν (opp. τὰ ἔνυλα εἴδη) l15,V γωρι- 

στός τινος 91.4 (ὃ νοῦς) 25,5 98,92 99, 

35 102,96 105,12. 34 112,4 (ἢ Ψυχὴ) 

43,21 104,17 (τόπῳ, χατὰ τόπον opp. 

λόγῳ) 45,98 93,33  (xaxà μέγεϑος opp. 

χατὰ λόγον) 116,90 

χῶρίς: τινος 53,15 78,91 88,838 ἃ]. (τῶν 

εἰρημένων) 90,32 (ἀφορίζεσϑαι) 49,11 

(διοριστέον) 91,29 (ἐχλαμβάνειν) 90,19 

χωρὶς ἔστω ἐν εὐφημίᾳ 125,4 

τούτῳ ὥσπερ ὁμόσε χωρῶν [8,17 



110 Ψαϑυρός I 

Ψαϑυρός 64,11 

ψεύδεσθαι 52,830 89,6. 32. 35. 90,21. 91,7. 
25.053.8 

Ψευδής 90,9 

Ψευδοδοξία 88,19 

ψεῦδος 14,32 88.40 93,10 (opp. τὸ ἀληϑές) 
109,7 sqq. 112,12 sqq. 114,6 sq. 116,16 
Theophr. 108,28 

Ψιλός (παράϑεσις) 74,98 

19,36 

ψοφεῖν 57,99. 63,1. 16. 32 65,25. 84 66,22 
25 84,15 

τοῦ Ψοφοῦντος Ψόφησίν ἐστιν εἰ- 

(τὰ εἴδη) 78,92 

ψόφησις. 

πεῖν τῆν ἐνέργειαν 84,15 

ψφοφητιχός. ψοφητιχόν def. 64,15 (τῇ δυ- 

ναμεῦ) 68,98 

Ψόφος 51,22. 26. 89 62,20 sqq. 80,39 al. 

περὶ Ψόφου 623,1 sqq. 

δυνάμει) 69,2 sqq. 65,28 

(διαφοραί) 65,37 sqq. 

$0AXÀa 28,97 26,85 

Ψύχειν pass. 15,15 18,23. 9'7 19,28. 92 86,29 

Ψυχή. eius δυνάμεις 20,21 sqq. 116,26 117,2 

etymol. 14,24 def. 42,14 (ϑρεπτιχή) 41, 

16.22  (xotwotátq) 50,9 sqq. 122,21. 25 

(πρώτη) 98,90 53,18 (φυτιχή) 15,6 35,4 

38,1. 24 (αἰσθητική) 90,21 38,29 100,29 

122,26 (φανταστιχή) 100,30 (λογική) 

20,20 107,12 (διανοητιχή) 119,14. (xtv- 

tux) 34,91 938,29 

26,14215. 21 

(διττός, ἐνεργείᾳ, 

(def. 65,28 

(5j ἔξωϑεν xol μία) 
(τοῦ χόσμου, τοῦ παντός) 

INDEX VERBORUM ax pos 
11,14 26,15 Plato 20,22 

εἰ πᾶσαι ψυχαὶ μία 104,15 (φυτοῦ) 38, 

26.98 45,11544ᾳ. def. 48,97 (ϑηρίου) 

41,11 sqq. def. 49,1 

Ψψυχιχός, (οὐσία) 17,14 

(μόριον) 18,26 

ψυχρός 41,285η4ᾳ. 57,28 172,20. 91 τῖ,0. 

19. 26 80,9 84,11 85,22 96,10 116,5 

126,9 

ψυχρότης 19,9 16,94 85,25 114,24 125,16 

τὸ ζητούμενον 

(κινήσεις) 17,40 

ὧδε γένοιτ᾽ ἂν φανερόν 40,83, λέγω δὲ ὧδε 

9,28 
εἶν 16,4 17,11 66,8 124,25 sqq. 

χύπους:. Hom. 57,99 

v 56,15 (δυνάμει ζῶον) 2,40 

ταῖς ὥραις φϑείρεσθαι, γίνεσθαι 

ee 

50,23 

ὡς c. inf. 14,29 54,24 (post τοιοῦτον) 55, 

21 86,17 (post τοῦτο) 42,20 (post οὕτω) 

18,80 95,8 (post τοῦτον τὸν τρόπον) 

5,99 ἀλλ᾽ ὡς 61,90 χινεῖ- 

ται οὐχ ὡς ἀλλοιοῦσϑαι 59,22 διττὸν τὸ 

τέλος, ὡς μὲν τὸ οὗ εὐδαιμονία. .. 50,12 

ὡς τὰ πολλά 112,19 

ὥσις 121,13. I5 

τὰ ὠφελοῦντα 124,8 pass. 5,277 

ὠφέλιμος 88,4 

ὠχριᾶν 1,9 21,25 89,16 

ὦχρος. liom. 27,28 

οὐχ ὥστε... 

ὠφελεῖν. 



ΕΝ ΝΟ ΕΝ ΝΜ 

Αἴγυπτος. τοὺς μῦς φασὶν ἐν Αἰγύπτῳ 
(αὐτομάτως γίνεσθαι) 26,29 

᾿Αλέξανδρος. Σωσιγένης ὁ τοῦ ᾿Αλεξάνδρου 

διδάσχαλος 61,28 

περὶ τῆς σαρχὸς λόγον ᾿Αλέξανδρος οὐχ 
ixavóv 16,17. ὁ ἐξηγητής 120,18 

᾿Αλχμαίων 6 Κροτωνιάτης φυσιχός, φησὶ 

ὃ ἐπιζητεῖ πρὸς τὸν 

τὴν ψυχὴν ἀϑάνατον εἶναι διὰ τὸ μάλιστα 

ἐοιχέναι τοῖς 

13,30 
᾿Αναξαγόρας. ἀπὸ τῆς κινήσεως μάλιστα 

δρισάμενος τὴν φυχήν 9,1 ψυχὴν λέγει 

» , * aw , ἀϑανάτοις del χινουμένην 

τὴν χινοῦσαν ἀρχήν 9,990 ἧττον διασαφεῖ 

περὶ τούτων (Sc. εἰ ταὐτὸν ψυχὴ xal νοῦς) 

10,4 18.14 ἀμιγῆ καὶ ἁπλοῦν φησιν εἶναι 

τὸν νοῦν 14,10 94,26 91,8. 14 

ἐνυπάρχειν ἁπάσῃ ψυχῇ 35,9 

τὸν νοῦν 

᾿Αναξιμένης . . καὶ ὅσοι ἀέρα λέγουσι τὴν 
ψυχήν 19,23 

᾿Ανδρόνικος (πρὸς τοὔνομα τοῦ ἀριϑμοῦ 
μάχεσϑαι Aristotelem) 31,2 de animae 

definitione Xenoeratea citatur 32,24 sqq. 

᾿Απόλλων προλέγει 5,17 
᾿Αχελῶος. τοὺς ἐν ᾿Αχελώῳ (ἰχϑύας) ψοφεῖν 

τοῖς βραγχίοις μᾶλλον ἢ φωνεῖν 66,22 

Aratus. v. 2.854. citantur celato nomine 

35,90 

᾿Αριστοτέλης. dicitur ὃ φιλόσοφος 29,22 
68,28 101,97 al. 

eius ἀγχίνοια 20,2 

eius συντάγματα 1,5 

Θεόφραστος ἐξετάζει 
τὰ Ἀριστοτέλους περὶ τοῦ ποιητιχοῦ νοῦ 

102,25 
σύνοψιν ἐχδεδωχὼς τῶν περὶ κινήσεως 

εἰρημένων ᾿Αριστοτέλει 16,19 ὁ τὰ 'Apt- 
στοτέλους ἀδιανόητα ὀνομάζων 32,20 -- 

6 τῶν ᾿Αριστοτέλους ἐξεταστής .. 

A € Ἁ , , -M τὴν ὁριστιχὴν πραγματείαν συνϑέσει μᾶλλον 

βούλεται 2,20 
φυσιχά, τὰ δὲ οὔ 41,29 

τῶν σωμάτων τὰ μὲν εἶναι 

ἔϑος αὐτῷ πολ- 

λάκχις χαὶ ἐπὶ τῶν ὑποχειμένων τῷ τοῦ 

συμβεβηκότος ὀνόματι χεχρῆσϑαι 58,11 

τὸ ἀνάλογον τῷ πέμπτῳ σώματι ὅ φησιν 

ὑπάρχειν ἐν πάσαις σχεδὸν ταῖς τῶν ζώων 

ψυχαῖς 19,94 μέσος ΠΙλάτωνος xol τῶν 

ἀπὸ τῆς στοᾶς, ἔμψυχα μὲν τὰ φυτὰ λέγων, 

ζῷα δὲ μή 45,17 

ἀϑανασίας) ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐξειργασμένων ἐν τῷ 

Εὐδήμῳ 107,4 (animam harmoniam esse) 

διελήλεγκται πολλάχις xol ὑπ᾽ ᾿Αριστοτέ- 

- , M ! AU 

τῶν (λόγων περὶ Ψυχῆς 

λους «ol ὑπὸ Πλάτωνος 24,,2ὀ τῶν ἀπ- 

τῶν εἶναι τὸ αἰσϑητήριον πρὸς τῇ χαρδίᾳ 

16,20 
ἀλλ᾽ ἅμα τῇ σαρχί 16,24 τὸν νοῦν εἰσ- 

χρίνεσϑαι ϑύραϑεν 91,26. cf. Ind. IV Loci 

Aristotelici 

᾿Ασχλήπιος ϑεραπεύει 5,18 
᾿Αφροδίτη ξυλίνη 19,11 
Βορεάδαι 89,12 
Γηρυόνης 89,12 
Δαίδαλος (παρὰ Φιλίππῳ τῷ κχωμῳδοδι- 

δασχάλῳ) 19,10 

Δευχαλίων 4.8 

Δημόκριτος ἀπὸ 
ψυχὴν ὁρισάμενος 9,2 

9,9 sqq. 

μέρειαν, τὸ δὲ χινεῖσϑαι διὰ τὸ σχῆμα" 

οὐκ αἰσϑάνεται τῇ σαρχὶ τὸ ζῶον 

χινήσεως μάλιστα τὴν 

πῦρ καὶ ϑερμόν 

τὸ μὲν χινεῖν διὰ τὴν σμιχρο- 

ἄμφω γὰρ οἴεται ὑπάρχειν ταῖς σφαιροει- 

δέσιν ἀτόμοις, ἐξ ὧν συνίστησιν οὐ μόνον 

τὴν ψυχὴν ἀλλὰ xal τὸ πῦρ 19,10 31,21 

32,6. 9 χινεῖσϑαι τὰς 

ταὐτὸν λέγει αἴσϑησίν τε καὶ νοῦν 90,1 
ἀτόμους ἀεί 19,7 



112 Διάρης 

τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ ὁ Ἰἵμαιος Δημοχρίτῳ 

φυσιολογεῖ περὶ Ψυχῆς 19.117 εἰ γένοιτο 

χενὸν τὸ μεταξὺ, ὁρᾶσϑαι ἂν ἀχριβέστερον 
02,12 οἱ περὶ Δημόχριτον 1,8 

Διάρης exemplum 58,7 sqq. 

Διογένης wal ὅσοι ἀέρα λέγουσι τὴν Ψυχήν 
13,23 

Δίων exemplum 5,90 6,19 sq. 

Ἕκτωρ 10,1 

"Epzs8oxAZc quattuor elementa et duo 
principia, e quibus sensus quoque et 

anima 10,18 elementorum qualitates 

in anima 14,16 similia similibus per- 

cipi 10,22 ταὐτὸν ποιεῖ τὴν αἴσϑησιν 

τῷ λόγῳ 87,20 χίρνησι ἕχαστον τῶν τοῦ 

σώματος μορίων ἰδίῳ λόγῳ 28,11  c5v- 

ὕϑεσις τῶν μελῶν 109,12 τὴν αἰτίαν τῆς 

αὐξήσεως ἀνάπτων ταῖς ῥοπαῖς τῶν στοι- 

χείων, ob τῇ ψυχῇ 950,95 51,11. 16 

lumen moveri et gradatim ad nos per- 

venire 60,27 

ϑεὸν 934,8 

versus citantur: 

199 — 201 Stein. . . 33,12 
ΒΝ ra 

333. 010,20 14,18 33,1 34,8 

989 BUE). ots δι 95:19 

ἐξηγηταί. οἱ ἐξηγηταί 02,21 οἱ ἐξηγούμενοι 
08,28 οἱ πρὸ ἡμῶν 36,21 

Ζεὺς: "Διός Aratus 35,30 

Z νων. οἱ ἀπὸ Ζήνωνος διὰ πάσης οὐσίας 

3 , - ΠῚ 

αἀφρονεστατον TOtEL τὸν 

πεφοιτηχέναι τὸν ϑεόν 85,92 χεχρᾶσϑαι 
e" EPI 6) - , * ! , ὅλην δι᾽ ὅλου τοῦ σώματος τὴν ψυχήν 

17,4.6 oi 

λόγου διαστροφὰς 

ἀπὸ Ζήνωνος τὰ πάϑη τοῦ 
εἶναι τιϑέμενοι xal λόγου 

χρίσεις ἡμαρτημένας 107,177 

“Ηραχλεία. λίϑος 13,22 

Ἣράκλειτος. ἣν ἀρχὴν τίϑεται τῶν ὄντων, 
ταύτην τίϑεται xal ψυχήν: πῦρ γὰρ «al 

οὗτος. τὴν γὰρ ἀναϑυμίασιν ἐξ ἧς τὰ 

ἄλλα συνίστησιν οὐχ ἄλλο τι ἣ 

ληπτέον 13,26 — ignis calorem animae 

attribuit 14.21 

“Ηραχλῆς 79,6 
Ἥφαιστος. Emped. 33,14 

Θαλῆς ἔοιχε κινητιχόν τι τὴν ψυχὴν ὑπο- 

πῦρ ὑπο- 

λαβεῖν 19,21 ᾧήϑη πάντα πλήρη ϑεῶν 
εἶναι 25,29 

Θεαίτητος exemplum 8.91 

Θεόφραστος citatur ἐν οἷς ἐξετάζει τὰ 
2 , Ν - Δριστοτέλους περὶ τοῦ ποιητιχοῦ νοῦ 102, 

II INDEX 

25 citatur 107,50 sqq. 

T ibgem τῶν Φυσιχῶν, óc 

Περὶ ψυχῆς 108,11) 
“ἽἹπποχένταυροι 89,12 

pd δὲ ἐν τῷ 

υτέρῳ δὲ τῶν 

108,31 109,1 

"lex v. φορτιχῶς xoi οἵτινες “Ἵππωνι παρα- 
, 

πλησίως ὕδωρ τὴν ψυχὴν ἀπεφήναντο 13, 
33 14,21 

Κλέαρχος. γεννᾶν τινὲς λίϑοι λέγονται, ὡς 
Κλέαρχός φησιν 31,56 

Κλέων. ὁ Κλέωνος υἱός exemplum 82,8 
sqq. Κλέων exemplum 112,17 

Κριτίας. αἷμα τὴν ψυχήν. . . τὰ γὰρ 
ἄναιμα ἀναίσθητα εἶναι 13,95 

Κροῖσος. ὁ Λυδός 109,26. 97 
Λυδός v. Κροῖσος 

Ξενοχράτης. 

21,4 explieatur ab Andronico 32,24 sqq. 

Περὶ φύσεως (de ideis et numeris) 12,1: 

fr. 99 Heinze (de anima) 31,4: fr. 61 

liber V (idem) 32,34: fr. 61 
Ὅμηρος dicitur ὁ ποιητής 21,28 σωματι- 

χὴν οἴεται τὴν φύσιν τοῦ λόγου 81,25 

A 3943... . 190,16 
404.» con 

ΓΟ δ SES 
K.385.- 2 ΘΒ 

οὐδ τε MSS 

τ" 
9:136. ^. 1581289 

versus ignotus a Demoerito laudatus (cf. 

Diels ad Dox. 515,26) 10,1 

"Üpqeoe. ἐν τοῖς χαλουμένοις Ὀρφέως ἔπεσι 

99,18 fr. 241 Ab. 

Πλάτων. ὁ θεῖος 4,15 107,22 exemplum 

εἰς Σιχελίαν ἀφῖχται 85,25. μίαν εἶναι τὴν 

δριστιχὴν πραγματείαν, κατὰ διαίρεσιν 3,19 

πολλάχις μεταλαμ.- 

τυχὸν χαὶ Il. 

ἐνέργειαν χαὶ χίνησιν 

βάνων δῆλός ἐστιν 18,90 

τῆς χινήσεως ὁρίζεται τὴν ψυχήν 9.1 g. zl o i 
- ^ Hi , ^ UN | - m^ 

τῆς πρὸς τὰς ἀρχᾶς συγγενείας τῇ 
um (ἢ 

b 

oyT τῶν ὄντων τὴν χατάληψιν ἀποδί- 

δωσιν 12,28 (ὁ λόγος, se. ἁρμονίαν sin 

ψυχὴν εἶναι) διελήλεγχται πολλαχῇ . . ὑπὸ 

Πλάτωνος 24,22 ἔμψυχα xai ζῶα τὰ φυτά 

45,17 de immortalitate animae 106,29 

sqq. τὸν νοῦν ἀϑάνατον μόνον ὑπολαμ.- 
βάνει 101,4 εὐϑὺς ἐν τῇ συστάσει τὸν νοῦν 

τῶν ἄλλων διοικίζει 81,25 — ef. Ind. 1Π 

Loci Platonici 

Πορφύριος. 
, » L4 

υαχόμενος (ὃ 

οὐ πρὸς τοὔνομα τοῦ ἀοιϑυοῦ μ. | 

᾿Αριστοτέλης), ὥς φησιν 

povabtzóv ἀριϑμὸν τὴν ψυχήν 

4 



NOMINUM 

᾿Ανδρόνιχος καὶ [Πορφύριος 81,2 [ὃ τῶν 

'᾿Δριστοτέλους ἐξεταστής .. σύνοψιν ἐχδεδω- 
χὼς τῶν περὶ κινήσεως εἰρημένων ᾿Αριστο- 

τέλει (τὸν Πορφύριον λέγει cod. Q. marg.) 

16,19 544. ὁ τὰ ᾿Αριστοτέλους ἀδιανόητα 
᾿ὀνομάζων xai τὰ χαλῶς ἄλλοις εἰρημένα 

χαὶ ἐν καιρῷ οὔτε χαλῶς οὔτε ἐν χαιρῷ 

νεταφέρων αὐτός (ὃ πορφύ Q marg) 32,21] 

Πυϑαγόρας. ἀνάξιον Τιμαίου xoi IIoda- 
γόρου τὸν νοῦν μέγεϑος ὑπολαμβάνειν 21,9 

Πυϑαγόρειοι. τῶν IIodayopsíov τινές, 
φησιν ᾿λριστοτέλης (οὐκ οἶδα οὕστινας λέ- 

Ἴων τοὺς οὕτως λέγοντας [[]υϑαγορείους 

(animam τὰ ἐν τῷ ἀέρι χινούμενα ξύσματα 

sive τὴν ταῦτα χινοῦσαν αἰτίαν) 9.21 

χατὰ τοῦς [[υϑαγοριχοὺς υμύϑους (dicit 

μετεμψύχωσιν) 23,99 

Σιχελία 85,26 

Σχύλλα 89,18 

Στωιχοί. πολυμερῇ ἀξιοῦσιν εἶναι τὴν ψυχήν, 

διορίζοντες χαὶ τοῖς τόποις τὰ μέρη ὃ,14 

Χρύσιππος 113 

οἱ ἀπὸ τῆς στοᾶς plantas neque animatas 

neque animalia esse 45,17 οὗ Ζήνων 

Σωχράτης exemplum 3,30 41,11 42,24 
90.12:89,12 109. ὃ. 11, 55. 291. 110,16. 18. 

Το 1 16:19 

Σωσιγένης. ᾿Αλεξάνδρου διδάσχαλος ἐν τῷ 
τρίτῳ Περὶ ὄψεως, εἴ τῳ πιϑανὸς ὁ Σωσι- 

γένης 61,28. 24 (οἵ. Hayduck vol. III, 2 

p. Vsq.) 

Τίμαιος. Plato in Timaeo saepe 6 T(patoz 

citatur, distinguitur Timaeus a Platone 

6 παρὰ Πλάτωνι Τίμαιος καὶ αὐτὸς [[λά- 

τῶν 12,28 19,21 sqq. ἐπιφανὲς ἐν φιλο- 

σοφίᾳ πρόσωπον ᾧ χαὶ [ἰλάτων ἀνέϑηχε 

τὸν διάλογον 20,4  Timaeum Pythagori- 

cum (p.100) videri possit citare 37,4 

6 Τίμαιος, sed cf. 93,93 Πλάτων --- 10,28 

11,12 19,17. 24 20,6. 9. 20 21,3. 5 23,21 

24,11 37,4 

Φίλιππος ὁ χωμῳδοδιδάσχαλος 19,9 

Χρύσιππος. ὁρισμὸς ϑεοῦ 5,15 



HT LO.QUuPI-ATUUNSUI 

Goriias ᾿ς 451 ὧν Aus oL vox 104,9 

Leges'9X- p.996 JA i gr 5o v6 1.51 

Respublica. XL x 008-5. vs 3 103,35 

Théaeletus 3p. 452.0.5 s 61. 91,29 

p.84 D. κατ ον ρον 4,15 
Timaeus generaliter v. ind. II Τίμαιος 

p. ΒΕ εν otc χορ ΘΟ 

p. 959/715 abet s ESRE 96,21 

θυ Ὁ 91,4 92,99 
poo2BiL ler Vou 111,24 
p. 69 € sqq . . 106,17 sqq. 

Df noe DU 106,28 
p.70B 71A τοῦτ 91,£:99,95 

Phaedrüs p.67. B. 55s. τς 107,28 

IV-.LOCI ARISTOTERICI 

ἐν τοῖς [Περὶ τῆς αἰσϑήσεως 

Q nC ue TE ren EM NEE 10,8 
᾿Αναλυτιχά (πρότ.) 

Α 3 p. 25238 (ἐν τοῖς περὶ 
TUbtadeny) ; . v. 1 42,91 

ἐν τοῖς χοινοῖς λόγοις [Περὶ γενέσεως 
χαὶ φϑορᾶς ᾿ 

NL. 923951. T 5 54,14 
B 3 (év τοῖς IL. y. «. qd.) 76,95 

ἐν τῷ Εὐδήμῳ 
ΠΟΘ ἘΝ ΌΤΙ 

ἐν τοῖς Ποῖ: (v. not.) . . . . 50,12 

ἐν Κατηγορίαις 
Πὰν ἄπο E RE UE 50,13 

Μετὰ τὰ Φυσιχά 
A 1. 2 (év τοῖς περὶ τῶν 
d UN I V EU 90,28 

H 1 (ἐν τοῖς περὶ τῶν ἀρχῶν 

τῆς ὅλης φύσεως) . . 239,6 

A 8 p. 1073» 16 (ἐν τῇ συν- 

τάξει τῇ μετὰ τὰ Φυσιχα) 103,13 
ἐν τοῖς Περὶ φιλοσοφίας (v. not.) . 11,18 

Φυσιχὴ ἀκρόασις 

ΒῚ p. 192018 (ἐν τοῖς περὶ 
τῶν ἀρχῶν τῆς ὅλης φύ- 

σεως) "Lol ΠῚ 41,29 

['3 (ἐν τοῖς Περὶ φύσεως) 46,25 

(ἐν τοῖς Φυσιχοῖ) . 84,6 

A 10sqq. (ἐν: τῇ Φυσιχῇ 

ἀχροαδε) . 1 E 120,21 

0 5 (ἐν τοῖς Φυσίχοῖς) . 14,84 

Περὶ ψυχῆς 
A4p.408»18 - ETE 

p. 408»25 100,14 101,19 

105,18 
B 2 p. 413»24  . 102,11 103,7 

o p.4ITe B EE 28,29 

[47p.429«415 "COE RON 

24 . . T 9. 

290 *. 7 XP 9 

5 p. 4302314. . . . . 106, 
33 . 101,10 102,5.22 

T p.48124 , "RR 98,34 



^ COERFGENIEXA 

p. 2,24 n. lege 25 
p. 3,9 n. lege 14 
p. 26,97 n. P!: lege P? 
p. 27,5 dele adn. 

p. 40,832 n. x«i (prius): te χαὶ pe) 

p. 67,5 lege ὑπερῴα 








